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Bevezetés 

Mi az a világ, amiben élünk? A történelem milyen szakasza? A kapitalizmus? Vagy valami más? 
Információs társadalom? Tudásalapú társadalom? Kockázattársadalom, mint Ulrich Beck nevezi? 
Hálózati társadalom, mint Castells fogalmaz? Mindenesetre a jelen állapot már csak azért is felveti 
sokakban a mai világtársadalom mibenlétének megértésére irányuló igényt, mert – miközben az emberek 
túlnyomó része nem érezheti azt, hogy befolyással bírna a világ sorsának alakítására, s nem is látja át 
igazán, hogy mi miért történik – eközben szinte minden terület válságban lévőnek mutatkozik. Politikai 
válságok, ezeknél mélyebb gazdasági válságok, a gazdasági válságoknál is mélyebb világszemléleti 
válságok: a családok, az erkölcsök, a tudományok válságai; az erőforrások kimerülésének veszélye, 
céltalanság, pusztulás-forgatókönyvek… Nem kevesen a hanyatló császárkori Róma hasonlatával élnek: 
ha kapitalizmus, akkor annak már mindenképpen a destruktív, önpusztító fázisa. És akkor mi felé 
haladunk? Egy új feudalizmus (Habermas), egy új barbárság felé (Mészáros)? Vagy a negatív összkép 
végletesen torzít, s elfedi a születőben lévő újat, annak pozitív oldalait? Hiszen bármilyen hanyatlásnak 
csak az vethet véget, ha megmutatkozik, tapinthatóvá és kívánhatóvá válik az az új, ami új erőforrásokat, 
célokat, perspektívákat, a fenyegető veszélyek elhárítását, a legkínzóbb problémák megoldását ígéri. Van 
ma ilyen új? És ha van, mi az? Ha történelmi tapasztalataink arra intenek is, hogy fogadjunk kétellyel 
minden olyan újat, ami magát megoldásnak hirdeti, ha e tapasztalatok legjobb esetben is azzal biztatnak, 
hogy a mindenkori jelenben (és sokszor még ugyanabban a jelenségben is) egyszerre vannak jelen a 
legjobb és a legrosszabb lehetőségek; hogy a „világ, amelyben élünk” sosem egyvalami, hanem 
egymásnak ellentmondó, egymással küzdő tendenciák együttese – a történelemben, nagy léptékű 
folyamatokban való gondolkodás akkor is igényli és rendre meg is találja azokat a fogódzókat, amelyekkel 
egy-egy korszak lényege meghatározható. S hiszen csak ennek birtokában találhatók meg az élhetőbb 
világért kifejtett aktivitás, a világ alakulásába való beavatkozás lehetőségei is. Ebben a könyvben egy ilyen 
gondolkodás számára kínáljuk fel – véleményünk szerint a „mivel magyarázhatjuk mai világunknak a 
korábbiaktól eltérő sajátosságait” és a „mi felé haladunk” kérdéseire adható egyik válaszlehetőségként – a 
„szellemi termelési mód” fogalmát. 

* 

A „szellemi” kifejezés olyan emberi tevékenységeket jelöl, amelyekkel többé-kevésbé minden ember él, 
de amelyeket hivatásszerűen a történelem során elsősorban értelmiségiek{2} végeztek; s annyit már itt 
megelőlegezhetünk e könyv mondandójából, hogy ezt a társadalmi csoportot (illetve a társadalom azon 
csoportjait, amelyek számára a szellemi tevékenységek meghatározó értéket jelentenek, tehát az 
„értelmiségnél” tágabbra nyitott körben: inkább „szellemi termelőkről” beszélve), a jelen történelmi pillanat 
főszereplőjének tekintjük, s egyik célunk éppen az, hogy e történelmi szerep tudatosításához hozzájáruljunk. 
(A „szellemi” a történelem folyamán valami valóságtól elváló, légies, s az „anyagi valósághoz” képest 
másodlagos jelenségkört jelentett, s ezzel összefüggésben a szellemi tevékenységet végzők csak a fő 
folyamatok mellékszereplőiként jöttek számításba; e könyvben – sok más társadalomelemzővel 
egyetértésben – amellett szeretnénk érvelni, hogy ez a mi korunkra megváltozott. A „szellemi” szféra 
középpontba kerülése ma nem utópia, hanem az „anyagi valóság” mind meghatározóbb ténye. Hogy 
pontosan mit is értünk – a szellemi tevékenységek differentia specificáját meghatározó – 
„szellemen”, ezt részletesebben a negyedik fejezetben fogjuk kifejteni, itt egyelőre csak annyit, 
hogy az ember kognitív, emocionális és egyéb olyan tevékenységeinek együtteséről van szó, 



amelyet a történelem során fogalmilag elkülönítettek és a munkamegosztásban is elválasztottak 
a fizikai tevékenységektől, s amely ugyanakkor valamiképpen kulcsszerepet játszik az egyes 
ember és az össztársadalom közti közvetítésben). Az általunk használt fogalom másik fele, a 
„termelési mód” kategória viszont nagyon „marxistául” hangzik. Ez nyilván önmagában elég ahhoz, hogy 
éppen a szellem iránt elkötelezett olvasók egy jelentős részét elriassza, hiszen a huszadik század 
diktatúráinak egyik része magát marxistaként deklarálta, s az a sok szörnyűség, ostobaság és kártétel, 
amelyet ezek a diktatúrák az emberiségnek okoztak, akkor is ellenérzést keltene minden iránt, ami e 
diktatúrákkal kapcsolatos, ha magát, a „szellem köztársaságát” nem érte volna számos kár e diktatúrák 
idején. Márpedig tudjuk, igen sok kár érte a szellemi szabadságot és magát az értelmiséget is. A 
marxizmus pedig kapcsolatos e diktatúrákkal, hogy miképpen, hogy a marxi gondolatrendszerben hol 
vannak azok az elemek, amelyek miatt a „marxista” ma sokak számára szitokszóvá válhatott, arról még 
alább bőven lesz szó. A „termelési mód” kategória azonban egy olyan leíró fogalom, amely akkor is 
használható a történelem korszakolásának megalapozásához, ha az ember egyébként nem osztja Marx 
nézeteit. De miért használnánk? Miért kellene éppen ezt, a szocializmusokban oly agyonszajkózott 
kategóriát alkalmaznunk? Úgy gondoljuk, elsősorban azért, mert egy alapvetően kapitalista világban élünk. 
(Itt most tegyük zárójelbe a kapitalizmus egymástól elváló korszakainak a kérdését, – például a 
„klasszikus kapitalizmus – keynesi államkapitalizmus – információs társadalom” bontásban, vagy bármely 
más korszakolás szerint –; mert ezeknek az egymástól is sok mindenben eltérő szakaszoknak vannak 
közös, más társadalmi formáktól ezeket együttesen megkülönböztető „kapitalista” sajátosságai; s tegyük 
zárójelbe azt is, hogy a világ számos országának igen kérdéses a kapitalista jellege: a világ egészében – 
erős hatást gyakorolva a nem-kapitalista zárványok lehetőségeire is – mégis csak a kapitalizmus uralkodik. 
Hogy ezen pontosan mit értünk, ezt az első-második és nyolcadik fejezetben igyekszünk majd kifejteni). 
A „termelési mód” kategóriát többek között azért is tartjuk (továbbra is) adekvát fogalomnak a 
jelen viszonyainak értelmezésére, mert a világban domináló kapitalista társadalom maga az, 
amely önmagát a termeléssel határozza meg, amely a „haladást” termelékenységi mutatókkal 
méri, amely minden más érték fölé helyezi a gazdasági teljesítményt{3}. Minthogy minden kor a 
maga szemüvegén át látja és láttatja az egész történelmet is, Marx ezzel kapcsolatban nem tett mást, mint 
hogy megfogalmazta a történelem értelmezésének a domináns viszonyokkal legadekvátabb változatát. A 
kapitalizmusban élve leginkább a termelés kategóriáival lehet a világot értelmezni, s minthogy bármely 
paradigmából kilépni is csak úgy lehet, hogy a paradigmán belül uralkodó fogalmaknak adunk új értelmet 
(hogy ezeknek is új értelmet adunk), ennélfogva aki nem fogadja el, hogy amit kapitalizmusnak 
nevezünk, az a lehetséges világok legjobbika, s hogy uralma örök az emberiség felett, annak 
éppen a „termelési mód{4}” kategória adhatja a legalkalmasabb kiindulópontot a rendszer 
megkérdőjelezéséhez. Ha ugyanis a kapitalizmus legfőbb hajtóereje a termelés, de a 
kapitalizmust is úgy értelmezzük, mint egyet a lehetséges termelési módok közül, akkor ezzel – 
és éppen ezzel – lehet megkérdőjelezni a kapitalista rendszer önlegitimációjának alapjait. Amíg 
a kapitalizmus mellett azzal lehet érvelni, hogy a rendszernek sok ugyan a hibája, de ez a leghatékonyabb, 
a legtermelékenyebb; amíg nem jelenik meg olyan társadalomszervezési mód, amely mint termelési rendszer 
bizonyul a kapitalizmus sikeres alternatívájának, addig semmilyen alternatíva nem lesz elég meggyőző 
azon embermilliárdok számára, akik maguk is megélhetésük sikerességében, megszerezhető javakban 
mérik körülményeik fejlődését vagy rosszabbodását, s akiket a világban uralkodó véleményformáló 
mechanizmusok is erre szocializálnak. Lehet a kapitalizmus ellen erkölcsi fellépésekkel – egy „emberibb 
világ” nevében – tiltakozni, politikai lépéseket szervezni, a kapitalizmus „megdöntéséről” álmodozni, de 
mivel a kapitalizmus alapvetően egy sokoldalúan megszervezett – pontosabban: felépült – gazdasági-
termelési rendszer, (s amennyiben társadalmi rendszer, hát olyan társadalmi rendszer, amely a 



haszonszerzés gazdasági-termelési céljai köré épül), ezért bármilyen erkölcsi, politikai vagy egyéb 
alternatíva, amely nem rendelkezik a kapitalizmussal legalábbis versenyképes – és attól persze 
gyökeresen különböző – termelési rendszerrel is, (ami persze szükségképpen újfajta gazdasági 
és társadalmi rendszert, s hozzátehetjük: újfajta gondolkodásmódot, az emberi és természeti 
környezethez, stb. való újfajta viszonyt is jelent), az nem tud sehová sem „kilépni” a 
kapitalizmus jelenlegi világrendjéből, amelynek mechanizmusai – minthogy a „termelés” az élet 
újratermelését jelenti, s minthogy a jelenlegi világot ennek kapitalista törvényei mozgatják – a világon 
mindenki életlehetőségeit megszabják. A „gazdag nyugatiét” éppúgy, mint a szétesett afrikai társadalmak 
tagjaiét. S azokét is, akik megpróbálnak bármilyen módon „kilépni”, legyen ez a kilépés Owen telepe vagy 
szerzetesrend, hippikommuna vagy kistermelői közösség, vagy akár egy egész „szocialista” vagy 
bármilyen más politikai alapon szerveződött – „világrendszer”. Egy olyan mindenre kiterjedő termelési 
rendszernek, „termelési módnak”, amilyen a kapitalizmus, csak egy hasonlóan kidolgozott másik 
„termelési mód” képes a helyére lépni. Aki tehát bármilyen alapon kritikus a kapitalista rendszerrel 
szemben, (s különösen aki a „szellemi” értékek, s alapvetően egyfajta értelmiségi „humanizmus” 
jegyében), azt arra kérjük, legalább gondolatkísérlet szinten fogadja el, hogy ez a kategória használható, s 
hogy másképpen is használható, mint ahogy az a szocializmusok tudatformáló gépezeteiben történt. 
Miként nevetségesen leegyszerűsítő (és egyértelműen a gondolkodás szándékos korlátozója) az az állítás, 
hogy csak a kapitalizmus és a (huszadik században megtapasztalt) szocializmus között lehet választani, (és 
harmadik, negyedik, ötödik „út” nem lehetséges), így nagyon leegyszerűsítő az olyan gondolkodás is, 
amely csupán azért nem hajlandó egy fogalmat alkalmazni, mert a fogalom megalkotója más 
vonatkozásokban olyan következtetéseket vont le, amelyek számunkra elfogadhatatlanok. 

* 

Marx a történelem hagyományos korszakolását (ókor, középkor, újkor) lényegében megtartva e 
korszakok számos tulajdonsága közül a termelési rendszer sajátosságait ítélte a legdöntőbb 
sajátosságoknak, a történelem egyes korszakainak különbségeit az anyagi és szellemi javak termelésének, e 
termelés megszerveződésének különböző rendszereire vezette vissza. Kritikusai éppen ezért is szokták 
egyébként Marxot „túlzott ökonomizmusban” elmarasztalni. A termelés kétségkívül gazdasági kategória, 
s bár Marx a termelési mód fogalmában korántsem csupán gazdasági tényezőket vesz figyelembe, – 
szerepet ad benne a társadalmi lét minden összetevőjének{5}, s ebből a szempontból a „túlzott 
ökonomizmus” vádja nem egészen igazságos megítélés, (akik így értékelnek, számos marxi szöveget 
szándékosan vagy ismerethiányból figyelmen kívül hagynak) –, az kétségtelen, hogy már maga a kategória 
is jelzi, hogy Marx azokhoz csatlakozik, akik a társadalmi lét lényegének az anyagi és szellemi javak 
termelését, s ilyen értelemben valóban (a tág értelemben vett) gazdaságot tekintik{6}. Marx egyik legfőbb 
hozzájárulása az emberi gondolkodás építkezéséhez éppen az, hogy a termelés fogalmait, mint értelmező 
kategóriákat kiterjesztette a történettudomány, a filozófia és más társadalomtudományok területére is. 
(Ebben a vonatkozásban számos későbbi polgári gondolkodó is „marxista”, hiszen nem kevesen építenek 
fel úgy antropológiákat, történelemelméleteket, hogy abban termelési-gazdasági szempontok 
kulcsszerepet játszanak). Rövidesen visszatérünk arra, hogy ez a szemlélet hol csúszik, csúszhat át 
(szerintünk is) valóban túlzott ökonomizmusba, s arra is, hogy melyek Marx elméletének azok a pillérei, 
amelyek véleményünk szerint tévesnek bizonyultak. A társadalmi formációkat termelési módokként 
bemutató, értelmező elméletről azonban azt gondoljuk, hogy állandó korrekciókkal, tovább-
pontosításokkal, de továbbra is alkalmas – sok más magyarázatnál jóval termékenyebben 
alkalmas – a társadalmi lét és a történelem magyarázatára{7} (ha a termelés meghatározó szerepét 



nem úgy fogjuk fel, hogy általa csökkentjük az emberi lét szempontjából hasonlóképpen fontos 
tényezők szerepét a természettel való harmóniától az egyes egyének etikai felelősségéig). 

* 

„Szellemi termelési mód”-ról azonban – legalábbis explicit módon – nem beszél a marxi elmélet. Az eltérő 
termelési módok által meghatározott társadalmi formációk történelmi sorában a „kapitalizmus”, a „tőkés 
termelési mód” az utolsó (és legegyértelműbben definiált) formáció. Ezt (a marxista elemzésekben) 
megelőzi a feudalizmus vagy a „germán forma” – itt már bizonytalan a szóhasználat, mert nem teljesen 
egyértelmű, hogy mit tekintenek a termelési mód lényegének; még bizonytalanabb a korábbi korszakra 
vonatkozó terminológia, amelyet „antik formaként”, másutt „rabszolgatartó termelési módként” 
igyekeznek leírni, a közvetlen érintkezési viszonyokat, a törzsi-nemzetségi szerveződést meghaladó 
legkorábbi (sok marxista által vitatott, de többek között éppen a magyar Tőkei Ferenc által meggyőzően 
elkülönített) formáció, az „ázsiai termelési mód” elnevezése pedig még kevésbé operacionális fogalom, 
hiszen csak – egyébként pontatlan – földrajzi behatárolást tartalmaz, nem a termelés jellegére utal{8}. Az 
elnevezések bizonytalansága ellenére az azért többé-kevésbé egyértelmű, hogy ezeket a történelmi 
nagykorszakokat valóban egymástól lényegileg különböző termelési (gazdasági, társadalmi) rendszerek 
jellemzik, leírásuk, specifikálásuk ebből a nézőpontból kiindulva is lehetséges, és mint említettük, sok más 
megközelítésnél termékenyebb. A „termelési módok” addigi történetét meghosszabbítva a marxista 
gondolkodás kezdettől fogva feltételezte azt is, hogy a kapitalizmus után újabb termelési mód várható. 
Ennek meghatározásában azonban szintén mindig is sok volt a bizonytalanság, (és nem utolsósorban 
éppen azért, mert ennek az „eljövendő” társadalmi formációnak éppen a sajátos termelési módjára 
vonatkozóan tudott csak igen keveset mondani az elmélet, a fiatal Marxnak ezzel kapcsolatos absztrakt és 
eszményített elképzeléseit később nem bontották ki, (mint a hetedik fejezetben látni fogjuk, többek 
között azért sem, mert a huszadik század során számos országban hatalomra került marxisták éppen a 
termelési mód tekintetében nem képviseltek életképes alternatívát). Ami az elnevezést illeti, a „kapitalizmus után 
következő” formációt egy évszázadon át „szocializmusként” (és/vagy kommunizmusként) írták körül, 
(anélkül, hogy sajátos termelési módjának mibenlétét kielégítően tisztázták volna); majd a magukat 
szocialistaként (és/vagy kommunistaként) definiáló társadalmi kísérletek bukása után egy ilyen – 
kapitalizmuson túli – formáció vagy termelési mód léte is megkérdőjeleződött, olyannyira, hogy egyesek, 
mint például elhíresült könyvében Fukuyama, ebből azt a következtetést vonták le, hogy a világban 
jelenleg is regnáló társadalmi formáció (a kapitalizmus), annak termelési módja (a tőkés termelési mód) 
és/vagy annak legfejlettebbnek tartott politikai rendszere (a liberális demokrácia) után nem is lesz, nem is 
lehetséges újabb termelési mód, illetve társadalmi formáció. 
  
Később visszatérünk még arra is, hogy részben egyetértünk a marxizmusnak azokkal a bírálataival is, 
amelyek érveket sorakoztatnak fel a történelem többé-kevésbé lineáris marxi felfogásával szemben, 
(amely egyes marxistáknál szélsőségesen mechanikus formát is öltött); egyetértünk annyiban, hogy a 
történelem semmiképpen sem determinált, nem „kell” feltétlenül, mechanikusan bejárnia az egyes 
termelési módok, illetve társadalmi formációk lépcsőfokait; egyetértünk abban is, hogy az egyes formák is 
nagyon kevertek, (a lineáris koncepció szerinti) „korábbi” és „későbbi” termelési módok és formációk 
elemeit tartalmazzák; hogy különböző termelési módok élhetnek egymás mellett; egyetértünk abban, 
hogy bizonyos mértékig visszakanyarodások is lehetségesek, hogy az egyes termelési módok, társadalmi 
formációk sajátosságai nagyon különböző formát öltethetnek különböző történelmű társadalmakban. Az 
azonban nehezen kétségbevonható, hogy az úgynevezett „ázsiai termelési mód” sajátosságai az ősi 



viszonyokból kiemelkedő első társadalmak, civilizációk eléggé általános jellemzői; hogy a kapitalizmus szinte 
mindenütt felbomlasztja a különböző őt megelőző prekapitalista termelési módokat és társadalmi 
formációkat és a helyükre lép; s az sem nagyon cáfolható, hogy például az európai ókor társadalmai igen 
lényegi vonásaikban (s éppen termelésük domináns jellegében is) látványosan különböznek például az 
európai középkor társadalmaitól. (Az utóbbi évtizedekben eluralkodott szkepszis a „nagy elméletek” iránt 
a mikrofolyamatok felé fordított figyelem által az emberi társadalom és a történelem nagyon sok fontos 
részletének megismeréséhez, nagyon fontos distinkciók megtételéhez vezetett, de a részletek igazsága és 
az egész igazsága nem mond egymásnak ellent, a részek különbségei és az egész egysége ugyanannak a 
rendszernek a képe; s a „nagy elméletek” posztmodern tagadása – erre visszatérünk a harmadik 
fejezetben – maga is egy múlékony, és „nagy elmélettel” jól magyarázható korsajátosság). Mindezt 
egybevetve nem látunk okot arra, hogy a társadalmi formációk elméletét, és az ennek alapjául szolgáló 
termelési mód koncepciót teljesen elvessük a történelem értelmezésében. A „történelem vége” 
konklúziót pedig abszurdnak tartjuk (az volt már a marxistáknál is, akik a kapitalizmus utáni társadalmat 
jósolták öröknek és a történelem messiási végpontjának); hiszen ha csak nem pusztul el az emberiség, 
társadalmának mozgásai mindig történelemmé fognak összeállni, s ez állandó változást jelent, hosszabb 
időtávon egész formációk, termelési módok szükségképpeni megváltozását is. Amikor „szellemi 
termelési{9} módról” beszélünk, annak a termelési módnak a sajátosságait próbáljuk felvázolni, 
amely a történelemben éppúgy a kapitalizmusra ráépülő, s ilyen értelemben azt követő 
formációnak mutatkozik, mint ahogy a kapitalizmus épült rá a különböző prekapitalista 
formációkra{10}, s tette így azokat a történelemben önmaga „előttivé”. 
  
Egy ilyen új formáció jelentkezését – mint erről később részletesen szó lesz – már sokan regisztrálták. 
(Nem anticipálták, mint Marxék a szocializmust és a kommunizmust, hanem leírták az ilyen új formáció 
jelenlétére utaló tényeket). Amit ezekhez a leírásokhoz hozzá próbálunk tenni, az annyi, hogy a „termelési 
mód” kategória felhasználásával egy tágabb történelmi összefüggésben próbáljuk elhelyezni az új 
fejleményeket. Marxék híres-hírhedt 11. Feuerbach-tézisét („A filozófusok a világot csak 
különbözőképpen értelmezték; a feladat az, hogy megváltoztassuk” Marx, 1960/1, MEM 3, 9 p.) sok 
voluntarista használta saját cselekvései indoklására. (Marxék a saját gyakorlatukban egyébként nem 
tartották magukat ehhez a tézishez, nem állították dichotómiaként szembe egymással a „történelem 
értelmezését” és a változtatását: bár nagy elszántsággal próbálkoztak a változtatással, de írásaik sokaságát 
fordították – továbbra is – „értelmezési” kísérletekre{11}). Mint korábban már utaltunk erre, a huszadik 
század szörnyű tapasztalatai azt a reakciót erősítették meg az emberiségben, hogy óvakodjék azoktól, akik 
mindenáron változtatni akarják a világot, (ahelyett és/vagy anélkül), hogy kellőképpen megértenék. Ezért 
a világ jelenségeinek értelmezése továbbra is nagyon fontos; s mi mindenképpen az értelmezéshez 
szeretnénk hozzájárulni, (egyfajta interpretációját adni a világ társadalmában ma zajló folyamatoknak); ha 
van is bennünk változtatási szándék – hiszen a világ sosem elég humánus ahhoz, hogy ne legyen rajta 
változtatni való –, ezt is csak egy, (az alábbiakban kifejtendő) „értelmezési” – vagy talán pontosabban: 
„megértési” – kísérlettel igyekszünk realizálni. 
  
Könyvünk egy tervezett trilógia középső darabja. Az első rész „Túlélési stratégiák” címmel 2007-ben 
jelent meg. Abban a könyvben az élet egyik leglényegibb sajátosságából, az élő lények önfenntartási 
törekvéséből kiindulva próbáltuk körüljárni azokat a tényezőket, amelyek az embert, mint élőlényt, és 
mint a társadalom tagját túlélésében segítik, illetve segíthetik. A könyv középső részén a német filozófia 
„nembeliség” fogalmára építve az ember egyik legfőbb sajátosságaként azt a tulajdonságát emeltük ki, 
hogy az ember tudatosan az emberi nemnek, az emberiségnek tagjaként határozza meg magát, 



(feltételezi a Nem összetartozását, az egyes emberekben meglévő, s ezáltal őket összekapcsoló 
„egyetemes emberit”), miközben az emberi nemnek meg az a sajátossága, hogy egymástól 
különböző egyediségekben, individualitásokban létezik, amelyek mind ennek a magasabb 
szerveződési egységnek, az emberiségnek mintegy külön-külön utakra küldött „felderítőiként” 
járulnak hozzá a nagy egész tudásához és ezen keresztül túléléséhez. Az emberi nem és az 
egyének közötti kapcsolat biztosítékaiul fejlődtek ki az emberi történelemben a különböző (az egyének 
túlélési stratégiáit is nagyban szabályozó) etikák; említett könyvünkben amellett próbáltunk érvelni, hogy 
következetes etikát éppen az embernek erre a nembeli természetére lehet alapozni{12}, az egyes ember 
túlélési stratégiáit az emberi nem túlélési szükségleteiből értelmezni (s ezt teszik például a különböző 
vallások is). Erre az alapvetően etikai – és ezzel összefonódottan (humán) etológiai, antropológiai – 
megközelítésre épül rá az olvasó által most kézben tartott második kötet. Az egyes termelési módok 
közötti váltást ugyanis – mint ezt később részletesebben kifejtjük – nagymértékben az indítja el, 
hogy változnak a túlélési stratégiák; az új társadalmi formációk kiformálódását új etikai 
premisszák megjelenése, a megszokott humánetológiai mechanizmusok, kulturális 
antropológiai funkciók és struktúrák új alakban való megjelenése, átrendeződése is kíséri, illetve 
nagyrészt éppen ezek az etikai és humánetológiai-antropológiai változások, az ezekhez kötődő 
megfontolások indukálják a társadalom gyökeres változásait. 
  
A hagyományos polgári filozófiai rendszerek többnyire úgy építkeznek, hogy az ismeretelméletből 
indulnak ki, erre épül rá többek között valamilyen társadalomfilozófia, és a társadalomfilozófiából 
következnek az etikai premisszák. Mi a tervezett trilógiában éppen fordított láncolatot követünk. Az 
(emberi Nem szempontjából aktuálisnak látszó) etikai, humánetológiai, kulturális antropológiai 
megfontolásokból indulunk ki{13}, ezt követi a társadalomelméleti második kötet, amelyet most tart 
kezében az olvasó (annak kifejtésével, hogy a jelen humánetológiai, kulturális antropológiai és etikai 
változás-tendenciái milyen termelési mód irányába mutatnak), s a harmadik részt szánjuk egy 
mindezekkel adekvát ismeretelméleti koncepció kifejtésére. Véleményünk szerint ugyanis – minthogy az 
ember lényege nembelisége, – bármely érvényes társadalmi következtetést csak ebből a nembeliségből, az 
ember nembeli meghatározottságából és a Nem szempontjából – lehet levezetni: bár az egyes társadalmi 
formációk önmagukat általában egy másik társadalmi formációval szemben, ahhoz viszonyítva 
határozzák meg, valódi (hosszabb korszakon át fennálló) társadalmi formációvá csak akkor tud válni egy 
termelési mód és a vele adekvát társadalmi együttélési rendszer, ha az alapvető kulturális antropológiai, 
humánetológiai és etikai kérdésekre ad (az általa felváltott formációnál hatékonyabbnak tűnő, és a 
kulturális antropológiai funkcióknak, humánetológiai mechanizmusoknak és a nembeliségből következő 
etikai szempontoknak megfelelő) választ. Ilyen értelemben egy új társadalmi formáció csak kulturális 
antropológiai-humánetológiai és etikai alapokon fejlődhet ki, enélkül bármely 
társadalomváltoztatási kísérlet csak öncélúvá válhat. A kifejtésben tehát a (megalapozó) kulturális 
antropológiai-humánetológiai és etikai szempontok után – az olvasó által most kézben tartott kötetben – 
térünk ki annak a termelési módnak a felvázolására, amely jelenünkben körvonalazódik, s amely 
véleményünk szerint az alapvető antropológiai és etikai szempontok ma megfigyelhető új formákba 
rendeződését magyarázza. Végül az új formáció körvonalazódása adhat társadalmi hátteret annak az 
ismeretelméletnek, amit egy „A szimbolizáció” címmel tervezett harmadik könyvben remélünk kifejthetni; 
hiszen minden új termelési móddal, minden új társadalmi formációval új ismeretelméletek (és ezek 
alapjaként az ismeretek rendezésének új formái) jelennek meg; ezek sajátosságait nem lehet érteni a velük 
adekvát termelési sajátosságok megértése nélkül. Ugyanakkor – szemben azokkal a vulgármarxistákkal, 
akik a „társadalmi létnek” a „tudatformákkal” szembeni prioritását (túl)hangsúlyozzák – kulcsszerepet 



tulajdonítunk a három rész közül éppen az ismeretelméleti (s az ismeretszerzési és -rendezési formák 
változását értelmező) harmadik résznek; mert bár ontológiailag a fent említett módon lehet az egyik 
elemzett síkot a másikkal megalapozni; a dolgok valóságos alakulásában ez nem jelent sorrendet, hiszen 
az egyes termelési módoknak éppen a (nekik megfelelő) ismeretszerzési formák (és az ezekre épülő 
ismeretelméletek) szolgáltatják az alapeszközöket (s mint látni fogjuk, különösen így van ez a szellemi 
termelési mód esetében). A három kötet alapmotívumai: a nembeliség etikája, a szellemi termelési mód és a 
szimbolizáció – mint a trilógia végére érve remélhetőleg kiderül – felfogásunk szerint egymással szervesen 
összetartozó, egymást kölcsönösen meghatározó tényezők. De ne szaladjunk előre. Egyelőre a „termelési 
mód” kérdésénél tartunk. 
  
E könyvben először megpróbáljuk meghatározni (1. fejezet) a „szellemi termelési mód” mibenlétét, 
összegezni (2. fejezet) az ennek irányába mutató jelenségeket és (3. fejezet) az ezeket értelmező 
különböző elméleteket, (illetve a „szellemi termelési mód” fogalom viszonyát ezekhez az elméletekhez, s 
azt is, hogy miért tartjuk adekvátabbnak ezt a kategóriát az általuk használtaknál a jelen folyamatok 
értelmezésére). Kitérünk (4. fejezet) az e kategóriában megjelenő „szellem” fogalom tartalmának, a 
„szellem” voltaképpeni mibenlétének kérdésére, illetve arra is (5. fejezet), hogy a „szellemi termelés” 
kategóriája mennyiben kapcsolható, s mennyiben nem az „értelmiségnek” nevezett társadalmi 
csoporthoz. A szellemi termelés mibenlétének körüljárása során az előző kötetben tárgyalt „nembeliség”-
probléma és a „szellemi termelési mód” összekötőjeként foglalkoznunk kell (6. fejezet) a „humanizmus” 
fogalmával is. Tisztázni kell a szellemi termelési mód viszonyát (7. fejezet) a szocialistának nevezett 
társadalmakhoz és (8. fejezet) a mai kapitalizmushoz. Végezetül (9. fejezet) értelmezni próbáljuk a ma 
zajló folyamatokat azok lehetséges kimenetelei szempontjából. 

* 

Ajánljuk ezt a könyvet Tőkei Ferenc emlékének, akinek – ha nem is diszciplináris értelemben – 
tanítványai lehettünk; Mészáros Istvánnak, aki évtizedek óta elkötelezettje a „Tőkén túl” való 
gondolkodásnak, s akinek egy napon vendégszeretetét élvezhettük; Immanuel Wallersteinnek, aki írásai 
mellett a vele való személyes beszélgetésekben is inspirált bennünket a továbbgondolkodásra; mindazon 
barátainknak és kollégáinknak, akik termékeny viták sorában járultak hozzá gondolkodásunk 
alakulásához, Csikós Ellának és Gulyás Gyulának, akik lektori elsőolvasóként segítették elő, hogy a könyv 
elnyerhesse végleges formáját; Kocsis Andrásnak, aki már nem először vállalja fel mégoly elvont-elméleti 
gondolati termékeink kiadását is; és elsősorban nagyszerű gyermekeinknek, Mihálynak és Máténak, 
akiknek szeretnénk egy jobb világ örökségét hagyni. 



1. fejezet 
 Mi az a „szellemi termelési mód”? 

Mindenekelőtt a „termelési mód” fogalmát kell körüljárnunk, s azok számára, akik e fogalommal még 
nem találkoztak, illetve akik kételkednek e fogalom érvényességében, röviden összefoglaljuk Marx erre 
vonatkozó nézeteit. (Aki úgy érzi, túlságosan is tisztában van ezekkel a nézetekkel, vagy nem kíván 
hosszabban elmerülni a marxi szövegekben, az az olvasást a következő két alfejezet kihagyásával is 
folytathatja). 



Termelés és termelési mód 

Hogy pontosan mit ért Marx a „termelési mód” fogalmán, azt elsősorban „A politikai gazdaságtan 
bírálatának alapvonalai” (azaz a közhasználatú német címkezdettel: a „Grundrisse”) alábbi mondataiból 
lehet értelmezni. Először is: 
  

„Amikor tehát termelésről van szó, mindig egy meghatározott társadalmi fejlődési fokon álló 
termelésről – társadalmi egyének termeléséről – van szó. (…) minden termelési korszaknak 
vannak bizonyos közös ismertetőjegyei, közös meghatározásai (…) Ebből némely dolog 
valamennyi korszaké; más dolog egynéhányé közösen. {Bizonyos} meghatározások közösek 
a legmodernebb korszakban és a legrégibben.” (Marx, 1984, MEM 46/I. pp. 12-13). 

  
Tehát a termelés (vagyis anyagi javak, szellemi konstruktumok céltudatos, rendszeres-ismétlődő és a 
társadalom tagjainak összefogására épülő létrehozása, maguknak az embereknek és intézményesült 
viszonyaiknak újratermelése, azaz létük céltudatos és rendszeres-ismétlődő tevékenységek általi 
fenntartása) egyrészt azt is jelenti, hogy a különböző javakat, konstruktumokat, intézményeket és 
magukat az embereket minden korszakban létrehozzák, azaz mindig van termelés, és mindig ugyanezt 
értjük rajta (s amit értünk rajta, az mindig a tevékenykedő egyének termelő tevékenységeiben 
megnyilvánuló társadalmi működés){14}; másrészt Marx jellemzőnek tartja az egyes „meghatározott 
társadalmi fejlődési fokokra” azok sajátos, korszakjellemző termelésfajtáját. 
  

„Minden társadalmi formában egy meghatározott termelés az{15}, amely kijelöli 
valamennyi többi termelésnek – és amelynek viszonyai ennélfogva kijelölik 
valamennyi többi viszonynak – a rangját és befolyását.{16}” (Marx, 1984, MEM, 46/I. 
p. 32) 

  
Ez a „termelési mód” meghatározásának lényege. Marx úgy látja, az egyes korszakok, az egyes 
társadalomszerveződési rendszerek közti különbséget alapvetően a domináns termelésfajta 
különbsége határozza meg, ami egyrészt azt is jelenti, hogy a különböző korszakokban más-más 
termelésfajta a legmeghatározóbb a társadalomban, másrészt, s ez talán még fontosabb, ez a 
legmeghatározóbb termelésfajta a többi helyét is kijelöli, más-másféle jelentőséget ad nekik a különböző 
társadalmakban. Ezt rögtön példával is megvilágítja: 
  

„Helyhez kötött földművelést folytató népeknél – ez a helyhezkötöttség már magas fok – 
ahol ez az uralkodó termelés, mint az ókoriaknál és a feudálisaknál, még az iparnak és 
szervezetének és a tulajdon ennek megfelelő formáinak is többé-kevésbé földtulajdoni 
jellegük van (…) A polgári társadalomban fordítva van. A mezőgazdaság mindinkább puszta 
iparággá válik és teljesen a tőke uralma alatt áll.” (Marx, 1984, MEM, 46/I. p. 32) 

  
A „termelés” a marxi értelmezésben nem csupán az anyagi javakat, szellemi konstruktumokat, 
intézményeket és magukat az embereket létrehozó tevékenységet és annak sajátos fajtáját jelenti, hanem 
elválaszthatatlan a tulajdonviszonyoktól is: ebben a felfogásban nincs értelme a tulajdonviszonyoktól 
elszakítva beszélni a tevékenységekről{17}. 



  
Marx szerint a termelési módok különbségének egyik alapvető forrása azért a tulajdonforma, mert ez 
megszab olyan alapvető termelési feltételeket, mint például az, hogy a termelést szabad emberek vagy 
kényszermunkások végzik-e, vagy hogy mekkora földrajzi egységekben gazdálkodnak (mindennek pedig 
igen erős következményei vannak a termelés mikéntjére vonatkozóan is); s nem utolsósorban, hogy melyik 
termelési ág (például földművelés, állattenyésztés, ipar, stb.) milyen mértékben szolgál a tulajdon alapjául 
(hiszen ettől függhet az adott termelési ág szerepe a társadalomban){18}. A másik lényeges állítás az, (erre 
vonatkozik a 18. lábjegyzetbeli idézet utolsó mondata), hogy az elosztás, a tulajdonlás lehetőségei viszont a 
termelési formákból, a domináns termelésfajtából következnek. (A kapitalizmusban például az ipar és 
kereskedelem összefonódásával létrejött domináns termelésfajta ipari-kereskedelmi jellegűvé teszi, az 
ipari termelés és a piac logikája szerint szervezi meg a mezőgazdaságot, a szellemi életet és az élet egyéb 
területeit; s a politikán és jogrendszeren keresztül a tőkeviszonyt – a szabad bérmunka által termelt 
értéktöbblet magántulajdonán alapuló tulajdonformát – a társadalom uralkodó, meghatározó 
tulajdonviszonyává teszi, miközben az ipar és kereskedelem összefonódásán alapuló termelésfajta 
létrejöttét és térhódítását éppen ennek a tulajdonformának – a szabad bérmunka által termelt 
értéktöbblet magántulajdonának – kialakulása, megerősödése teszi lehetővé). S végül azt is észrevehetjük, 
hogy Marx itt a hagyományos történelemértelmezéseket (a történelem = hódítások története; a 
történelem = politikatörténet, azaz hatalmi harcok története, stb.) nem tagadja, hanem igyekszik tágabb 
összefüggésbe, a termelési mód keretei közé helyezni, azáltal értelmezni. Marx termelési mód fogalma 
tehát egy olyan összefüggésrendszer leírása, amelyben kölcsönös egymásra hatásbann 
ábrázoltatik a javakat, szellemi konstruktumokat, intézményeket és magukat az embereket 
létrehozó tevékenységek sokasága, az e tevékenységeket összefogó nagyobb termelési területek, 
gazdálkodási ágak (földművelés, állattenyésztés, ipar, stb.), a társadalom tulajdonviszonyai, és 
az ezeket alakító hatalmi viszonyok. Egyáltalán nem csak gazdasági kategóriák, de a mindezeket 
összerendező kulcsmozzanatnak kétségkívül a termelést tekinti. 
  
Marx szövegeiben nyilvánvalóan szerepelnek olyan kitételek is, amelyekben valóban ökonomizmusnak 
minősíthető túlzásokra ragadtatja magát{19}. Max Weber hozzájárulása éppen azért lehetett jelentős a 
huszadik századi társadalomtudományban, mert kiemelte azt, hogy a társadalom különböző 
alrendszereinek önmozgása legalább annyira meghatározó egy korszak jellegének alakulásában, 
(és így a tág értelemben vett termelési mód alakulásában is) mint a szűkebb értelemben vett 
termelésé{20}. Ezért, ha termelési módról beszélünk, ennek jellegét meghatározó alapjaihoz kell sorolnunk 
(az alap–felépítmény viszony merev dichotómiáját felállító marxistákkal ellentétben) a társadalom 
legkülönfélébb alrendszereit is{21}. A szűkebb értelemben vett „termelés” és a többi tényező viszonyára is 
érvényesnek lehet tekinteni, hogy lényege a kölcsönhatás, mint ahogy ezt Marx elemzése például a termelés 
és fogyasztás viszonyára vonatkozóan kifejti.{22} 
  
A marxi dialektikus fogalomhasználatban az egymástól kategoriálisan elkülönített fogalmak általában 
egymásra vonatkoztatva, egymásból levezetve szerepelnek, így a „termelés” kategóriáját sem lehet tehát 
úgy értelmezni, hogy ne lássuk benne, hozzá tartozóan (véle egymást kölcsönösen meghatározóan) 
mindazt, amivel kategoriálisan szembeállítjuk, legyen az az elosztás, a fogyasztás vagy éppen a politika, az 
ideológiák világa, illetve bármi, amire nem termelésként gondolunk{23}. 
  
Felvethető azonban, hogy ha minden mindennel összefügg, (s ha Marx azon kitételével nem értünk 
teljesen egyet, hogy végső soron mindent a termelés magyaráz meg), akkor miért a „termelést” tekintjük a 



kulcskategóriának? Lényegében ugyanezt a kérdést a Marxszal vitatkozó fent említett amerikai lap 
cikkírója (lásd a 19.lábjegyzetet), abban a formában teszi fel, hogy mi van akkor, ha a „termelés” 
kategóriája, mint a társadalmi folyamatokat magyarázó kulcskategória csak a kapitalizmus tizenkilencedik 
századi jelenében adekvát{24} (s ezt a kérdést ma – mint később még utalunk erre – újra sokan 
megfogalmazzák, a „termelés” jelentőségét együtt temetve az ipari társadalommal). Úgy gondoljuk, 
Marxnak abban mindenképpen igaza van, hogy bárhogy definiáljuk az embert (társadalmi lényként, 
szerszámalkotó lényként, gondolkodó lényként, kommunikáló lényként vagy éppen homo ludensként), 
ennek a társadalomban élő lénynek valami módon meg kell termelnie életfeltételeit, s bár termelni sem 
lehet társadalmi együttélés, gondolkodás, kommunikáció vagy éppen játék nélkül, de míg ezek egyikének 
vagy másikának szélsőséges redukciójával (lásd egyfelől a Robinson történetet, másfelől a teljesen 
gépiessé tett munkát) az ember fennmaradása bizonyos fokig lehetséges, a termelés valamilyen formája (a 
környezeti feltételeknek az ember számára való alakítása) nélkül nem. (Az emberi társadalom szintjén 
semmiképpen). S ezért az ilyen értelemben vett termelés az emberi lét minden korszakában (a társadalom 
szempontjából) alapvető.{25}. Az más kérdés, hogy elképzelhető olyan állapot, amelyben az életfeltételek 
termelése (például mert az ember helyett gépek végzik) a mainál jóval kisebb arányban lesz közvetlenül 
jelen az emberi életben{26}. Ám az egész kérdésfelvetés végül is azon alapszik, hogy feltételezzük, hogy a 
társadalmi létnek (tehát nem csak az emberképnek, hanem a társadalmi létezésnek is) vannak a 
termelésen kívül is lényegi összetevői. Mert ilyenek kétségkívül vannak. S ha vannak, akkor miért 
kezelnénk a „termelést” kitüntetett kategóriaként? Az emberi társadalmak történelme azonban úgy is 
ábrázolható, hogy az éppen hogy a termelés állandó kiterjesztését jelenti, újabb s újabb területekre. A 
tizenkilencedik század e kiterjedés előrehaladott fokán érzékelte, hogy milyen meghatározó 
jelenségcsoportról van szó{27}, és e jelenségcsoport megragadására absztrahálta a „termelés” fogalmát; a 
tizenkilencedik századi gondolkodó, Marx, pedig a történelem legfőbb magyarázóelvévé emelte ezt a 
fogalmat. Ha a huszadik század második felében felmerült, hogy e kategória, a „termelés” 
kategóriája túlhaladott, ez elsősorban nem annak köszönhető, hogy más lét-mozzanatok 
háttérbe szorították a termelést. Ellenkezőleg, csak a „termelés” korábbi fogalma avult el, az 
viszont éppen azért, mert a termelés olyan területekre is kiterjedt, amelyet korábban nem 
soroltak a termelés kategóriájába. (Élménytermelés, információtermelés, szépségipar, 
szórakoztatóipar, filmipar, stb.). A termelés kategóriáját tehát egyfelől azért fogadjuk el kiindulópontul, 
mert úgy látjuk, hogy a társadalmi valóságban (a termelés egyre bővülő tartalmú fogalmának) minden 
ellenkező híresztelés ellenére egyre nagyobb a jelentősége, (és termelés nélkül egyébként sincs elosztás, de 
egyáltalán „társadalom” sem); másfelől pedig azért, mert az eddig versenytársául kínálkozott kategóriák 
egyike sem mutatkozott átfogóbbnak{28} (és ez különösen akkor nyilvánvaló, amikor tagadják a termelés 
jelentőségét, tehát nem tartalmazni igyekeznek, hanem kívül helyezkedni rajta). A termelési mód 
kategória éppen akkor és azáltal válhat más megoldásoknál alkalmasabbá a történelem ábrázolására, 
amikor (maga Marx, vagy bárki más, aki e kategóriát használja) a sajátos „termelési mód” fogalmába 
beleérti a többi meghatározót is: a társadalomtudományban úgy dönthető el, hogy két kategória 
közül melyik az érvényesebb, hogy melyik tartalmazza nagyobb mértékben a másik 
szempontjait is.{29} 
  
A „termelési mód” kategóriával szemben megfogalmazódó következő kétely azt tartja problematikusnak, 
hogy e kategória túláltalánosít; a „termelési mód” marxi kategóriájában összemosódik az egyes 
korszakokon belüli alkorszakok, illetve az egyes, egymástól igencsak különböző (s termelési 
viszonyaikban, termelési módjukban is különböző) országok, nemzeti társadalmak világa. Ezt az 
ellenvetést, korunk anti-esszencializmusának fő mondandóját, egyrészt feltétlenül akceptálandónak 



tartjuk. Valóban megengedhetetlen leegyszerűsítés, ha e különbségektől eltekintünk; bármely „termelési 
mód” leírása csak úgy lehet érvényes, ha ábrázoljuk és értelmezzük a különböző aleseteket, variánsokat, 
megnyilvánulási formákat, amelyek feltétlenül differenciálják az adott termelési módról kapható képet. 
Másrészt azonban mint erre már utaltunk, semmiképpen sem értünk egyet azzal a jelenségszint-
dogmatizmussal, amely kizárja a „nagy narratívákat” a lehetséges magyarázóelvek közül: ahogy az egyes 
dialektusok dacára megfogalmazhatjuk az egyes nemzeti nyelveknek a dialektusokban közös sajátosságait 
is, ahogy a kereszténység számos skizmája, és a sajátos vonásokkal és öntörvényű fejlődéssel bíró 
egyházak sokasága dacára értelmes állítások fogalmazhatók meg nem csak az egyes keresztény 
irányzatokról, hanem magáról a kereszténységről is, ugyanúgy lehetséges és szükséges az olyan 
„nagykorszakok” egészének egységként való értelmezése is, mint az antikvitás, a feudalizmus vagy a 
kapitalizmus (amelyeket mellesleg a termelési mód fogalmát nem használó gondolkodás is 
elkülönítendőnek lát, amikor határokat húz{30} az ókor, középkor, újkor között). 
  
A „termelési mód” kategória használatának számos előnye van. Először is azáltal, hogy középpontjában a 
termelés adott formája által összekötött társadalmi nagycsoportok viszonya áll, közös magyarázatot tud adni 
különböző osztályok élményeire. Mindenképpen meghaladja az egytényezős magyarázatokat. A marxi 
koncepció vulgarizálóival és számos nem-marxistával ellentétben a technikai fejlődést (és az ezen alapuló 
gazdálkodási változásokat) egyáltalán nem tekinti önmagában meghatározó mozzanatnak, hanem 
összekapcsolja (a „társadalmi viszony” kategóriájában megjelenített) hatalmi (tulajdoni és egyéb) 
viszonyokkal; a politika küzdelmeit összekapcsolja a „politikai felhőrégió alatt zajló” társadalmi 
folyamatokkal; közös nevezőt teremt az önmagukat egymást tagadásával definiáló különböző korszakok, 
és az egymással versengő, ütköző különböző nemzeti társadalmak között. Hiszen, mint már említettük, 
egy termelési mód kialakulását egyszerre, egymásra kölcsönösen hatóan{31} határozzák meg a technikai 
változások, az emberi képességek változásai, új intézmények, szokások, gondolatok, új kapcsolódási formák{32} 
megjelenése, a tulajdonviszonyok változásai, a társadalom tagozódásának átalakulása, és sok egyéb tényező. 
  
A fenti módon felfogott termelési mód koncepció – sokrétűsége és sokirányú alkalmazhatósága folytán – 
nagyon sok olyan társadalomtudósra is hatott a huszadik században, akik ettől még nem lettek marxisták; 
szemléletét számos történelem-magyarázat akkor is használja – amikor közvetlenül látszólag nem 
használja{33}, vagy éppen bírálja. 
  
Összefoglalva: a „termelési mód” kategóriája mögött egy olyan történelemfelfogás áll, amely 
feltételezi, hogy bár az emberek a munkamegosztás kezdeteitől fogva a termelés egyre többféle 
módját alakították ki, (elkülönült egymástól a nomád gyűjtögető, halászó, vadászó életmód, – amely 
persze a később kialakult termelésfajtáknál még csak sokkal kisebb mértékben nevezhető termelésnek –; 
aztán a földművelés, az állattenyésztés, a különböző kézművességek, az ezekből kifejlődő iparok, az egyes 
termelő ágak közti közvetítő kereskedelem, a különböző szellemi tevékenységek és a személyi 
szolgáltatások, amely utóbbiak sokáig vagy kívül álltak a szűkebb értelemben vett termelésen, vagy – mint 
egyes szellemi tevékenységek – rész-hozzájárulást jelentettek ahhoz); a társadalmak, mint az 
együttélés egységei összefogták és sajátos termelési rendszerré egyesítették e különböző 
termelésfajtákat. A társadalomba-szerveződés meghatározott viszonyokat (tulajdonviszonyokat, hatalmi 
viszonyokat, különböző ideológiák által kijelölt viszonyokat) hoz létre az emberek között; a 
termelőeszközök és technológiák fejlődése, az emberi képességek alakulása, valamint az érintkezési 
viszonyok befolyásolják egymás alakulását, és együtthatásuk eredményeként a társadalom-egész minden 
korban egyetlen összetett (bár többnyire nem koherens) rendszerré szerveződik, mely éppúgy 



szemlélhető termelési rendszerként, mint tulajdonviszonyok rendszereként, hatalmi rendszerként vagy 
szerepkészletek rendszereként, különböző funkciójú csoportok rendszereként vagy különböző jellegű 
aktivitások rendszereként{34}. A marxi koncepció szerint e komplex rendszer döntő mozzanatát a termelés 
jellege és a tulajdonviszonyok képezik. Vannak társadalmak, amelyek döntően egyetlen termelésfajta köré 
szerveződnek (mint például a nomád pásztortársadalmak), másokban kiegyensúlyozottabb a különböző 
termelésfajták egymás mellett élése; minden társadalomban azonban valamely termelés dominanciája 
figyelhető meg, s bár a különböző termelésfajták gyakran versengenek a domináns szerepért, a 
történelem nagy részében meghatározható, hogy az adott társadalomban melyik az a termelés, amely a 
többi szerepét is kijelöli{35}. Hogy melyik az a termelésfajta, amely dominanciára tesz szert, ez 
elválaszthatatlan a társadalom tulajdonviszonyainak jellegétől: a tulajdonviszonyok az osztálytársadalmakban 
osztályviszonyba hozzák egymással a termelés főszereplőit, amely főszereplők közül az egyik csoport az 
uralkodó termelésfajta irányítóinak és fő haszonélvezőinek csoportja, a másik az uralkodó termelésfajta 
alávetett dolgozóinak és a tulajdonviszonyok kárvallottjainak csoportja: a termelés irányítása és a tulajdon 
privilégiumai éppúgy egymásból következnek, mint az, hogy a tulajdonviszonyok kárvallottjai 
egyszersmind a termelési feladatok alávetett végrehajtói. (A termelés és a tulajdon szerepének egyaránt 
meghatározó jellege miatt a marxi történelemszemlélet központi kategóriáját talán pontosabb lenne 
„termelési-tulajdonlási módnak” nevezni). Végül e kategória lényegéhez tartozik az is, hogy miközben a 
történelem konkrét viszonyaiban (a termelőeszközökben, a technológiákban, az emberi képességekben, 
az érintkezési viszonyokban, az intézményekben és az ideológiai szférában, stb. változások mindig 
vannak, a domináns termelési (és tulajdonlási) módok évszázadokon át jellemzőek lehetnek egy 
társadalomra{36}, (minthogy az uralkodó viszonyok magukat állandóan újratermelik, és a 
komponensek együtthatásának iránya csak nagyon sok változás nyomán és csak a körülmények ritka 
kedvező összhangja esetén hangolódik át egy új együtthatási irányba). A „termelési mód” kategória ebben 
az értelmezésben tehát csak azt a három-négy történelmi nagykorszakot illeti meg, amelyeket egymástól 
markánsan eltérő (de fennállásuk alatt önmagukon belül lényegében ugyanazon alapokon nyugvó) 
tulajdonviszonyaikkal és egymástól eltérő (de fennállásuk alatt lényegében ugyanazon termelésfajta-
dominanciával jellemezhető) termelési rendszerükkel lehet definiálni. 
  
Mindezeket figyelembe véve – a fent említett, és a lábjegyzetekben részletezett pontosításokkal – a 
„termelési mód” kategóriájánál nem látunk alkalmasabbat a történelmi nagykorszakok értelmezésére{37}, s 
kiindulópontnak fogadjuk el a marxi elemzésnek azt az alaptételét, hogy (más termelési módok által 
dominált világok belsejében évszázadok során kifejlődve) a tizenkilencedik-huszadik században és 
jelenünkben is a kapitalista termelési mód uralkodik. (S ahhoz, hogy a kapitalizmust meghaladni képes 
szellemi termelési módhoz eljussunk, nem takarítható meg a kiinduló feltételrendszer, a jelenben 
uralkodó viszonyformák lényegének rövid áttekintése). 



A kapitalizmus a „termelési mód” kategória tükrében 

Mi a kapitalista termelési mód lényege?{38} Ha a korábban uralkodott termelési módok esetében egy-egy 
szűkebb értelemben vett termelésfajta dominanciájáról beszélhetünk (ez mindegyik korábbi esetben a 
mezőgazdasági termelés volt, az antikvitás esetében kiegyensúlyozva a kézműiparral), akkor a tőkés 
termelési módot az ipari termelés dominanciája jellemzi. (Ha ezt a nézőpontot alkalmazzuk, – vagyis ha a 
termelési módot a benne uralkodó termelésfajta dominanciájával azonosítjuk – akkor az adekvát leírás a 
premodern–modern, preindusztriális–indusztriális felosztás lenne. A „termelési mód” fogalomban 
azonban, mint láttuk, a termelésfajtán kívül meghatározó szerepet játszanak a tulajdonviszonyok: az 
„ázsiai” termelési mód, az antikvitás és a feudalizmus társadalma alapvetően tulajdonviszonyaik szerint 
különíthetőek el egymástól, s a tulajdonviszonyok különbségeiből vezethetők le azok a termelési 
különbségek is, amelyek a három korszak mezőgazdasági termelését is különböző termelési módok 
megnyilvánulásainak láttatják. Ha bekapcsoljuk a tulajdonviszonyok kérdését is, akkor a három 
prekapitalista társadalom egymástól nagyon különbözőnek bizonyul, a kapitalizmusnak pedig kulcseleme 
lesz a profitelv, amely nem egy termelésfajta, hanem egy korábban is jelenvolt (de korábban sosem 
dominált) gazdasági ág, a kereskedelem (beleértve a pénzforgalmat is) szemléletmódját képviseli, s e 
gazdasági ág kulcsszerepbe kerülését is feltételezi. A kapitalizmus, mint önálló termelési mód 
kialakulásának egyaránt feltétele az ipar és a kereskedelem szerepének megerősödése, és 
legfőképpen ezek összekapcsolódása, egymásra hatása: a profitelv megjelenése, központi 
szerepűvé válása a (tárgy és például szolgáltatás) -termelésben és a (tárgy és például 
szolgáltatás) termelés megjelenése, központi szerepűvé válása a profitszerzésben, aminek 
eredményeként megszületik a tőke: a termelésből kinyert, s önmagát növekvően („bővítetten”) 
újratermelő értéktöbblet. Ez az összekapcsolódás csak a – tárgytermelő és szolgáltató – iparban jöhet 
létre, amely – sokkal inkább, mint a természeti körülmények kényszereinek kitett – mezőgazdaság, 
állattenyésztés vagy a gyűjtögetés különböző formái – mérhető és racionálisan tervezhető egységekre, 
műveletekre osztható; – s épp e lehetőség egyre fokozódó kihasználását jelenti a kézműipar átalakulása 
gépesített iparrá –; de a folyamat csak akkor teljesedik be, s akkortól nevezhető uralkodónak a kapitalista 
termelési mód, amikor az ipar és kereskedelem összekapcsolódásából kialakuló tőkés termelési mód 
kiterjed az összes termelési területre, s különösen az élet alapvető feltételeit biztosító mezőgazdaságra is. 
  

„A tőkés termelési módot eleve két vonás teszi jellegzetessé. Először. Termékeit mint árukat 
termeli. Nem az különbözteti meg más termelési módoktól, hogy árut termel, hanem az, 
hogy termékének az az uralkodó és meghatározó jellege, hogy áru. Ez mindenekelőtt azt 
jelenti, hogy a munkás maga csak mint árueladó, s ennélfogva mint szabad bérmunkás, a 
munka tehát egyáltalában mint bérmunka lép fel. (…) a tőke és bérmunka viszonya 
határozza meg e termelési mód egész jellegét. Magának ennek a termelési módnak a fő 
szereplői, a tőkés és a bérmunkás, mint ilyenek csak a tőke és a bérmunka megtestesülései, 
megszemélyesülései, meghatározott társadalmi jellegek, amelyeket a társadalmi termelési 
folyamat az egyénekre rányom, e meghatározott társadalmi termelési viszonyok termékei.” 
(Marx, 1951, III. p. 950.) 

  
Itt az kap hangsúlyt, hogy ezt a társadalmat maga az áruviszony szervezi. Ez egyfelől azt jelenti, 
hogy – ellentétben a korábbi társadalmakkal – a termelés belső viszonyai is áruviszonyokká válnak: míg az 



összes többi társadalomban a munkavégzőket egyéb társadalmi viszonyok (a közösség belső 
törvényei, fegyveres erőszak, hűbérszerződés, stb.) kényszerítik arra, hogy saját szükségleteiken 
felüli többleteket termeljenek, itt, a munkavégző képességet is áruként felfogva, a munkaviszony is áruk 
cseréjeként tételeződik, (az egyes ember – árunak tekintett – munkaképességét, munkaerejét a bér 
kifizetésével megveszik), és a munkavégzőt (csak) ezzel az árucsere-szerződéssel kötelezik a hozzá 
képest külsővé vált érdekeknek alávetett munkavégzésre. (Az más kérdés, hogy a társadalom 
hatalmi rendszere és erőszakszervezetei – más törvények számonkéréséhez hasonlóan – rákényszerítik 
arra, hogy ezt az árucsere-szerződést, mint legitimnek tekintett jogi aktust mindenképpen be is tartsa, 
illetve csak addig a határig legyen képes a maga érdekében befolyásolni, amíg ez nem mond ellent a 
szerződés másik oldalán álló tőkebirtokosok profitelvárásainak). Mindenesetre ebben a társadalomban a 
bérmunka, a munkaerő áruvá tétele a normális munkaviszony, a munka eredményei pedig a piacon, 
ugyancsak áruként cserélnek gazdát. Másfelől ennek az alapviszonynak, az áruviszonynak az uralma azt is 
jelenti, hogy az egyes tőkések és az egyes munkavégzők alapvetően ennek az uralkodó viszonynak a 
képviselőiként vannak jelen a társadalomban, minden egyéb szempont alárendelődik az áruviszonynak, s 
így az egyes tőkések és munkavégzők bármilyen konkrét törekvését, bármilyen konkrét egyéni viszonyt a 
társadalom uralkodó rendje az áruviszonyhoz igazítva, abból levezetve értelmez, (ezért az egyes tőkés és 
egyes munkavégző bármit tesz is, azt csak mint „tőkés” vagy mint „bérmunkás” teheti –; mint ahogy az 
egyes eladók és egyes vevők is csak mint a kereslet vagy a kínálat tényezői jönnek számításba, jóllehet 
mindenki számára világos, hogy egyetlen konkrét „tőkést”, és egyetlen konkrét munkást sem lehet pusztán 
a „tőkés” vagy „munkás” jelzővel definiálni, és egyetlen ember sem redukálható pusztán az „eladó” vagy 
a „vevő” státuszára). A totálissá növekvő áruviszony tehát a kapitalizmus egyik sajátossága. Az áruviszony 
totálissá növelése – és ez is fontos tulajdonsága a tőkés termelési módnak – ugyanakkor az egyes szereplők 
állandó versenyét is jelenti. Továbbfolytatva az imént hivatkozott marxi szöveget: 
  

„Másrészt ennek a társadalmi munkának az elosztását és kölcsönös kiegészítését, a termékei 
közti anyagcserét, a társadalmi gépezetnek való alávetését és abba való beillesztését az egyes 
tőkés termelők véletlenszerű, egymást kölcsönösen megsemmisítő cselekvésére bízzák. Minthogy ezek csak 
mint árutulajdonosok állnak szemben egymással és mindegyik igyekszik a maga áruját a 
lehető legdrágábban eladni (látszólag magának a termelésnek a szabályozásában is csak 
önkényük irányítja őket), a belső törvény csak konkurenciájuk, egymásra gyakorolt kölcsönös nyomásuk 
útján érvényesül, ami által az eltérések kölcsönösen kiegyenlítődnek.” (Marx, 1951, III. p. 951) 
(Kiem.: K.Á. – K.G.) 

  
A tőkés termelési mód tehát az ipar és a kereskedelem, (egyfelől a mérhető és racionálisan 
tervezhető egységekre, műveletekre osztható, egyre nagyobb mértékben gépekkel folytatott 
tárgy-, és például szolgáltatás-termelés, másfelől a profitorientáció) összekapcsolódásával 
keletkezett, a mind totálisabbá váló áruviszonyon alapszik, mely áruviszonyok rendszerét az 
egyes tőketulajdonosok versenye mozgatja (tőketulajdonosok éppúgy lehetnek csoportok mint 
egyének); a tőketulajdonosok alapvető motivációja pedig az értéktöbblet biztosítására irányul{39}. 
A tőke viszont nem egyéb, mint a munkavégzők munkájával a termelésben létrehozott 
értéktöbblet, amelyet azután újabb értéktöbblet létrehozására használnak fel. Ebben a 
társadalmi formában ennek a tőkévé vált értéktöbbletnek a tulajdona a (munkavégzők feletti) 
hatalom alapja. Ezek a tulajdonságok a tőkés társadalmat a mai napig jellemzik. 
  



A tőkés társadalom a megelőző termelési módok társadalmaihoz viszonyítva a szabadság világának tűnik, 
magát mindenesetre elsősorban a „szabadság” értékével (és a korábbi társadalmak despotizmusainak, 
kaszt- és rendi hierarchiáinak tagadásaként az „egyenlőség” értékével) legitimálja. Mindez a tőkés termelési 
mód azon tulajdonságára épül, hogy: 
  

„Habár A egyén szükségletet érez B egyén áruja iránt, nem keríti hatalmába erőszakkal, sem 
vice versa, hanem kölcsönösen elismerik egymást tulajdonosoknak, olyan személyeknek, 
akiknek akarata áthatja áruikat. (…). Egyik sem keríti hatalmába a másiknak a tulajdonát 
erőszakkal. Mindegyik önként idegeníti el azt.” (Marx, 1984, MEM, 46/I. p.149.) 
Természetesen a gyakorlatban a tőke társadalma is tele van a másik tulajdonának erőszakos 
megszerzésével, konstitutív elvei azonban minden korábbi társadalomnál inkább igyekeznek 
az erőszakot – a piac természetéből adódóan – egyfajta kooperatív játszma „békés” formáiba 
burkolni, amelynek lényege, hogy „a másikról is elismerik és tudják, hogy ugyanúgy a maga 
önző érdekét valósítja meg, (…) Az általános érdek éppen az önző érdekek általánossága. 
(…) Az egyenlőséget és a szabadságot tehát nemcsak tiszteletben tartják a cserében, amely 
csereértékeken nyugszik, hanem a csereértékek cseréje a termelő, reális bázisa minden 
egyenlőségnek és szabadságnak. (…) Az egyenlőség és szabadság ebben a kiterjedésben éppen az 
ellenkezője az antik szabadságnak és egyenlőségnek, amelynek a kifejlett csereérték 
éppenséggel nem volt az alapzata, hanem éppen annak kifejlődésén ment tönkre.” (…) „A 
pénzben, amely forog, úgyhogy hol az egyik kézben, hol a másikban jelenik meg, és 
közömbös ezzel a megjelenéssel szemben, az egyenlőség immár dologilag tételeződik.” 
(Marx, 1984, MEM, 46/I. pp. 150-151). 

  
A tőke a munkavégzők munkájával a termelésben létrehozott értéktöbblet (s ezt az alapot minden tőke 
mögött fel lehet fedezni, mert ugyan vagyon keletkezhet más úton is – javak kisajátításával vagy készen 
kapva azokat – de tőke akkor lesz a vagyonból, mikor értéktöbblet létrehozására kezd irányulni. A nem 
erre irányuló vagyont maga a tőkés gondolkodás irracionálisnak bélyegzi). Azt megérteni, hogy emberek 
nagy tömegei miért hagyják, hogy munkájuk, illetve az általa létrehozott többletérték mások tulajdonát 
gyarapítsa, az adott termelési mód létrehozásának állapotából, az ebben az állapotban adott aktivitás-
lehetőségekből lehet. Minden egyenlőtlenségen alapuló társadalom keletkezésekor kimutatható ugyanis, 
hogy az eltérő kiinduló feltételek folytán a társadalom egyes tagjai, illetve csoportjai aktívabb szerepet 
tudnak játszani az egész termelési rendszer mozgatásában, mint más csoportok, s ezért, ha időlegesen is, 
a kedvezőtlenebb helyzetű csoportok hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendszer mozgatása, a körülményekhez való jobb 
adaptáció érdekében, illetve a „közjó” érdekében, mindenki helyzetének emelkedése reményében az aktívabb szerepre képes 
csoportokkal szemben alávetett viszonyba lépjenek. Ez a hozzájárulás sosem végleges, legitimitását később 
megkérdőjelezik; de az általa létrejött új alávetettségi viszonyok évszázadokig fennállhatnak. Ez nem csak 
a tőkés társadalomban van így: az ázsiai „császári” despotizmus éppúgy nem jöhetett volna létre az egész 
közösség hozzájárulása nélkül, mint a feudalizmus azok nélkül az előnyök nélkül, amelyeket a 
hűbérviszonyból – annak sok hátránya mellett – a hűbéresek, illetve a jobbágyok nyerhettek. Felvethető, 
hogy mindezt csak az adott rendszer apologétái láttatják így, ez azonban nem igaz. Apológiáról csak 
akkortól beszélhetünk, amikor a rendszerrel szemben már a rendszer megkérdőjelezése is megjelenik; 
kezdetben minden termelési mód az érdekek kompromisszumán alapul (még ha olykor fogcsikorgató 
kompromisszum is ez), aminek konszenzusát a korábbi viszonyokkal szembeni előnyök hozzák össze. Így van 
ez a tőkés termelési mód esetében is. 
  



„Az a használati érték, amelyet a munkás a tőkével szemben felkínálhat, amelyet tehát egyáltalában 
felkínálhat mások számára, nem anyagiasult egy termékben, egyáltalában nem létezik a 
munkáson kívül, tehát nem valóságosan létezik, hanem csak potenciálisan, mint az ő képessége. 
Valósággá csak akkor válik, amikor a tőke ösztökéli, mozgásba hozza, mivel tevékenység tárgy 
nélkül semmi, vagy legfeljebb gondolati tevékenység, amiről itt nincs szó. Mihelyt megkapja 
a mozgást a tőkétől, a munkás meghatározott, termelő tevékenységeként használati érték ez, 
maga az ő meghatározott célra irányuló és ezért meghatározott formában nyilvánuló 
elevensége.” (Marx, 1984, MEM, 46/I. p.170) (Kiem.: K.Á. – K.G.) 

  
A tőke persze messzemenően kihasználja azt, hogy a munkással szemben ő rendelkezik a 
„mozgatóerővel”, s az már kétségkívül apologetikus torzítás, amikor ezt a kezdetben adott s aztán 
rendszerré tartósított helyzeti előnyét úgy állítják be, hogy a munkavégzőknek a tőkés teremt 
munkalehetőséget, sőt, ő „ad nekik munkát”{40}. A tőke és munka közti viszony kezdeti pillanata – a tőke és 
munka összekapcsolásában a tőke aktív szerepe – elfedi azt, hogy azután az egész termelési folyamatban 
viszont a munka képezi az aktív mozzanatot (minthogy a munka az értéktöbblet forrása). 
  

„Ha a tőkés pusztán azért dolgoztat, hogy értéktöbbletet hozzon létre – még meg nem levő 
értéket hozzon létre – akkor megmutatkozik, hogy mihelyt nem dolgoztat többé, már 
meglevő tőkéje is elértéktelenedik, hogy tehát az eleven munka nemcsak új értéket tesz hozzá, 
hanem ugyanazzal az aktussal, amellyel új értéket tesz hozzá a régihez, fenntartja, megörökíti azt.” 
(Marx, 1984, MEM, 46/I. p. 256) 
  
„A munkással való csere révén a tőke magát a munkát sajátította el; a munka a tőke egyik 
mozzanatává vált, amely most megtermékenyítő elevenségként hat annak csak létező s ezért 
holt tárgyiságára.” (Marx, 1984, MEM, 46/I. p.195.) (Kiemelések: K.Á. – K.G.) 

  
A tőke és a munka összefonódása a tőkealapú (bővített újra)termelésben létrehozza azt, amit a marxista 
szóhasználat osztályviszonynak{41} nevez. Az osztályviszony azt jelenti, hogy a benne résztvevők számára 
meghatározóvá (saját identitásukat is nagymértékben meghatározóvá) válik a másikra való vonatkozásuk. A 
munkavégző azáltal „munkás”, (vagy a nem túl szerencsés marxista szóhasználattal: proletár), hogy 
kapcsolatba lép a tőkével, és vele bérmunka-viszonyt létesít. A tőkés viszont azáltal „tőkés”, hogy 
vagyona a (bővített újra)termelésben értékesülvén, profitorientációja feltételezi a termelés értéktöbblet-
termelő résztvevőjét, a „munkást”, az eleven munkavégzőt. 
  

„Végül mint a termelési és értékesítési folyamat eredménye jelenik meg mindenekelőtt 
magának a tőke és munka, tőkés és munkás viszonyának az újratermelése és újonnan termelése. Ez 
a társadalmi viszony, termelési viszony valójában a folyamat még fontosabb eredményeként 
jelenik meg, mint az anyagi eredményei. Mégpedig ezen a folyamaton belül a munkás termeli 
önmagát mint munkaképességet és a vele szemben álló tőkét, ahogy másrészt a tőkés termeli 
magát mint tőkét és a vele szemben álló eleven munkaképességet. Mindegyik azáltal termeli 
újra önmagát, hogy újratermeli a mását, a tagadását. A tőkés a munkát mint idegent termeli; a 
munka a terméket mint idegent termeli. A tőkés termeli a munkást és a munkás a tőkést, 
stb.” (Marx, 1984, MEM, 46/I. p. 344). 

  



Ez az összetartozás és egymásrautaltság azt is jelenti, hogy (egyenlőtlen módon, de) egymás 
vágyképeiként is hatnak. A munkások jelentős része egyértelműen vágyik arra, hogy a tőkés előnyeivel 
bírjon, a tőkések számára viszont állandóan fenntartott ideálkép a „self-made-man”, az ember, aki maga 
termeli meg boldogulása feltételeit, mint a „cipőpucolóból” lett milliomos, s ezt a self-made-man eszményt 
testesíti meg például az amerikai mitológia magányos cowboya is. (Az említett „vágyakozás” persze csak 
korlátozott mértékű: a munkások többsége nem azt ambicionálja, hogy tőkéssé váljék, csak a 
konszolidált, és a bérmunka kötöttségétől megszabadult életfeltételek lebegnek a szeme előtt; a 
tőkéseknek pedig csak egy kis százaléka lép át a tőkeérdekkel szükségképpen szembekerülő munka 
oldalára, és az önépítő kétkezi munka iránti nosztalgia is inkább ideologikus, mint valódi vágykép). {42} 
  
A tőkés termelési mód, illetve az alapjául szolgáló bérmunka-viszony jellege számos egyéb sajátossággal is 
felruházza azt a társadalmat, amelyet kapitalizmusnak{43} nevezünk. A bérmunka alapja önkéntes 
csereviszony, amelybe nem születés, hanem egyéni vállalás alapján kerülnek a felek{44}, s mint fentebb 
említettük, a társadalom jogrendszere legfeljebb tereli{45} efelé a feleket, s csak ritka szélsőséges esetekben 
kényszeríti. Ezért a tőkés termelési mód a prekapitalista társadalmakkal szemben egyrészt 
szabadabbnak tűnik, másrészt amazok közösségi meghatározottságával szemben 
hangsúlyozottan egyének viszonyaiként realizálódik. Mind a munkavégzők, mind a 
tőkebirtokosok egymással szemben is elsősorban mint egyének jelennek meg, s ennek 
kifejeződése a verseny, amely egyfelől maximálisan mozgósítja az egyén erőit, hogy másokkal 
szemben a maga túlélési feltételeit optimalizálja (ebből a tapasztalatból származik a világ „mindenki harca 
mindenki ellen” felfogása{46}, – ami egyébként ebben a formában sem a természetben, sem a 
társadalomban nem igazolódik). Az egyén erőinek e mozgósítása ugyanakkor rendkívül nagy egyéni 
teljesítményekhez vezet, s ezt tekintik az egész tőkés termelési mód legfőbb hajtóerejének, és történelmi 
sikeressége egyik fő okának is{47}. 
  
Másfelől az egyéni erők mozgósítása hozza magával a kapitalista társadalmak egyre növekvő 
individualizmusát, az egyén magányos világba-vetettségét, a Nem többi tagjától való 
elszigeteltségét, ami viszont ellentétes az ember nembeli természetével. Ez a tőkés alapviszonyokból, a 
bérmunka individuális szerződés-jellegéből{48}, illetve a piacnak az egyes tőkék közti versenyre alapozott 
működéséből következik. 
  
Minthogy azonban a tőkés termelési mód (és számos fokozatosan kibontakozó sajátossága) 
nyilvánvalóan egy hosszú történelmi fejlődés eredményeként vált uralkodóvá Európában (majd a világ 
többi részén), ezért azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 
  

„Már maga a magánérdek is társadalmilag meghatározott érdek, és csak a társadalom által szabott 
feltételek között és az általa adott eszközökkel érhető el; tehát a feltételek és eszközök 
újratermeléséhez van kötve. A magánszemélyeknek az érdeke; de tartalma, valamint a 
megvalósítás formája és eszköze mindenkitől független társadalmi feltétele által 
adott.”(Marx, 1984, MEM, 46/I. p. 74.){49} 

  
Ebből viszont az is következik, hogy a kapitalizmus individualizmusa – bár nagyon sokféle emberi 
képesség kibontakozására nyújt lehetőséget – egyáltalán nem korlátlan: a képességeknek 
mindig csak azokat az összetevőit, és azokat a képességeket bontakoztatja ki, amelyek a 
termelést indukáló profitorientáció szempontjából előnyöseknek mutatkoznak. (A tőkés 



társadalom ideológiájának gyakori hivatkozási alapja, hogy a tőke a legtermészetesebb emberi vágyakra, 
az önérvényesítés vagy a jólét vágyára épít, s éppen azért sikeres, mert ezek az ember alapvágyai. Hogy 
ezek a törekvések az emberek alapmotivációi közé tartoznak, vitathatatlan, ám nem csak a jövő 
beláthatatlan lehetőségei, de már az eddigi történelem is azt mutatja, hogy számos olyan alapvágya van 
még az emberiségnek, – és az egyes embernek –, amelyek éppen hogy nem kapnak kibontakozási 
lehetőséget a tőkés termelési módban, Azt a tudatot, hogy a jólét és az önérvényesítés az emberi 
természet lényege, a tőkés társadalomban állandóan újratermelik, s ilyen értelemben ez is legalább annyira 
mesterséges termék, mint amennyire természeti alapfeltétel). 
  
A marxi kapitalizmuskép egyik lényegi pillére annak kimutatása, hogy a tőkés társadalom minden lényegi 
sajátossága abból magyarázható, hogy a tőkeviszonyt teszik a társadalom felépítésének alapjává: a 
javaknak azt az állandóan bővített újratermelését, amit alapvetően a befektetett tőkéknek a bérmunkából 
nyert értéktöbblete tesz lehetővé{50}. A másik lényegi pillér azt tárja fel, hogy míg például a feudalizmus 
alapja a megművelhető föld, a tőkéé (a kereskedelem mindenkori alapjául szolgáló) csereérték, amely 
minden társadalomban, ahol a javak, termékek és szolgáltatások cseréje jelen van, „igazságosan” 
cserélhetővé, egyenértékűsíthetővé teszi a különböző használati értékű termékeket és tevékenységeket, de 
a tőkés társadalomban a termelésnek is alapjává, és ezzel az egész társadalom legfőbb minősítő eszközévé 
válik. 
  

„A tevékenység társadalmi jellege, akárcsak a termék társadalmi formája, akárcsak az egyénnek a 
termelésben való részesedése itt mint az egyénekkel szemben idegen, dologi valami jelenik meg; nem mint 
egymáshoz való viszonyulásuk, hanem mint alárendelődésük olyan viszonyoknak, amelyek tőlük függetlenül 
fennállnak és a közömbös egyének egymással való ütközéséből keletkeznek. A tevékenységek és 
termékek általános cseréje, ami minden egyes egyén számára életfeltétellé vált, kölcsönös 
összefüggésük, nekik maguknak idegenül, függetlenül, dologként jelenik meg.” (Marx, 1984, 
MEM, 46/I. p. 74) (Kiem.: K.Á. – K.G.) 

  
Tehát a tőkés társadalom, amely olyannyira felgyorsította az emberiség életkörülményeinek változásait (és 
kétségkívül kiszabadította az embert számos korábbi korlát fogságából), egyúttal egy olyan, senki által 
sem kézben tartható hatalmat helyezett az emberek fölé, amely most már maga lépett fel korlátozó 
erőként, és vált számos, igen negatív fejlemény forrásává{51}. 
  

„A burzsoá uralom alatt az egyének az elképzelésben szabadabbak, mint régebben, mert 
életfeltételeik véletlenek számukra; a valóságban természetesen kevésbé szabadok, mert 
inkább vannak besorolva dologi hatalom alá” (Marx–Engels, 1960/2, MEM, 3, p. 64).{52} 

  
Ki állíthatná egy piaci társadalom polgárai közül, hogy teljesen átlátja a piac tényezőinek az ő életét oly 
messzemenően meghatározó mozgásait, azok minden következményével együtt? 

* 

A tőkés társadalmak létjogosultságának megkérdőjelezéséhez vezető negatív fejlemények végső soron két 
fő tételben összegezhetők. Az egyik az, hogy a tőke, a korábbi egyenlőtlenségek elleni küzdelmek 
motorja, új, és a korábbiaknál sok szempontból még nagyobb egyenlőtlenségek forrásává vált. 
Ezen egyenlőtlenségek alapját a tőkés társadalmi rend ellen szerveződő mozgalmak a 



„kizsákmányolásban” nevezik meg, abban az imént említett sajátosságban, hogy a tőke gazdagsága mások 
munkáján alapszik, s bár a tőkés bővített újratermelés következtében a tőkeviszony mindkét oldalán 
keletkezhet többlet, minthogy a munkás bevételeinek növekedése mindenképpen a munkáltató 
bevételeinek csökkenését jelenti, s így a munkás (legalább) viszonylagos „szegénységben” tartása a tőke 
gyarapodásának feltétele, ezért a tőkés társadalmak valóságos gyakorlatában egyesek gazdagodása nagy 
mértékben feltételezi mások elszegényedését.{53}. Ez az egyenlőtlenség ütközik az általános igazságossági 
elvekkel, és ezért mindenképpen a tőkés társadalmak mérlegének negatív oldalához tartozik. 
  
Talán még mélyebb ellentmondást hordoz a másik, a csereérték imént idézett természetéből és uralmából 
adódó fejlemény, az amit elidegenedés, eltárgyiasulás, eldologiasodás kategóriáival szoktak jellemezni. 
  
Az eldologiasodásnak a tőkés termelési módban két fő forrása van: az eltárgyiasító ipari termelés, és az 
elszemélytelenítő csereérték-alapú (mindent „árával” minősítő) piacgazdaság. 
  
Mint később látni fogjuk, nem minden munkafolyamatra érvényes, hogy termékében eltűnik a létrehozó 
munka elevensége, de a tőkés társadalomban, amelyben az ipari termelés nem csak a gépi logika 
elemekre bontó természete következtében válik tárgyiassá, dologivá vagyis személytelenné, hanem a 
csereértéknek a termelés jellegét is megszabó uralma miatt is, ez az eltárgyiasulás, elszemélytelenedés 
szükségszerű, mert bármely termék csak ezáltal rendelkezhet a mennyiségi mérhetőség, 
beárazhatóság, kicserélhetőség feltételével. 
  
Az alap tehát ebben a csereértéken alapuló piacgazdasági szemlélet, amely a cserélhetőség, 
összemérhetőség érdekében mindent csak eltárgyiasítva képes figyelembe venni, s ez eldologiasítja a tőkés 
életét is, a munkavégző számára azonban kétszeres az eldologiasulás, mert élete eltárgyiasulásán kívül 
munkája terméke még abban az értelemben is elidegenül tőle, hogy másnak a tulajdonába kerül, azt 
gyarapítja. 
  
Egyrészt munkája eredménye nem csatolódik vissza hozzá{54}, nem erősíti meg a személyiségét azon a 
kettős módon, amellyel bármely szabad tevékenység megerősíti az embert: nem élvezheti a terméke által 
nyújtható előnyöket, azt amire a termék való, mert a termék nem lesz az övé; de még a termék 
létrehozásában kifejlődő saját képességeit sem élvezheti, mert azok fölött sem rendelkezik; e képességek 
igénybevétele (annak ideje, helye, módja) az esetek többségében teljes mértékben a munkáltatótól függ. 
Másrészt az, hogy munkája egésze fölött mások rendelkeznek, s kikerül a látóköréből az az összefüggés 
is, ami elvégzett munkája és annak ellenértéke (a munka és az elvben a munka által fenntartott-
gyarapított, de a bérmunkás számára csak a munka ellenértékéből fenntartható-gyarapítható 
életlehetőségek) között van (illetve ez az összefüggés a bérezés során olyan formális kritériumokkal 
helyettesítődik, mint a létrehozott termékek darabszáma vagy a munkával töltött idő), ezért a bérmunkás 
az életét szükségképpen át-nem-látható hatalmak által kézben tartottnak, kiszolgáltatottnak látja.{55} (És 
szinte a természeti törvény erejével hatnak az életére azok a gazdasági „szükségszerűségek”, amelyek 
alapján alkalmazzák vagy elbocsájtják, amelyek alapján megszabják munkája ellenértékét, illetve amelyek 
az általa létrehozott termékek további sorsát kijelölik). 
  
Ez az idegenné válás az ember lényegét érinti: ha az ember legfontosabb tevékenységei, amelyek révén a 
társadalomba kapcsolódik, idegenszerűvé válnak a számára, akkor ezzel önmaga társadalmi oldala, („nembeli 



lényege”) távolodik el tőle, (ez pedig, mint utaltunk rá, természetellenes – az ember nembeli lényegével 
ellentétes – atomizáltságba taszítja). 
  

„Az ember nembeli lény {Gattungswesen}, nemcsak annyiban, hogy gyakorlatilag és 
elméletileg a nemet, mind a sajátját, mind a többi dolgokét is a maga tárgyává teszi, hanem – 
és ez csak más kifejezés ugyanazon dologra – annyiban is, hogy önmagához mint a jelenvaló, 
eleven nemhez viszonyul, hogy magához mint egyetemes, ennélfogva szabad lényhez 
viszonyul.” (Marx, 1981, MEM 42. p. 87.) „az állat is termel. (…) Ámde csak azt termeli, 
amire közvetlenül a maga vagy kicsinye részére szüksége van; egyoldalúan termel, míg az 
ember egyetemesen termel”. (Marx, 1981, MEM 42.p. 88). „Azáltal, hogy az elidegenült 
munka az embertől 1. elidegeníti a természetet, 2. önmagát, saját tevékeny funkcióját, 
élettevékenységét, azáltal elidegeníti az embertől a nemet: a nembeli életet számára az egyéni élet 
eszközévé teszi. Először elidegeníti a nembeli életet és az egyéni életet, és másodszor az 
utóbbit elvonatkoztatásában az elsőnek a céljává teszi, ugyancsak elvont és elidegenült 
formájában” (Marx, 1981, MEM 42. pp. 87-88.). 

  
Az, hogy az ember termelése „egyetemes” termelés (és hogy éppen ezt veszi el tőle a 
tőketermelő bérmunkában az elidegenedés, nagyon lényeges. Az ember minden 
megnyilvánulása (akár akarja, akár nem, akár tud erről, akár nem) az ember kommunikatív 
természeténél fogva visszacsatolódik a Nemhez, s az egyén sosem tesz, nem is tehet mást, 
minthogy a Nem számára tevékenykedik. 
  
„Amikor ezért az elidegenült munka elszakítja az embertől termelése tárgyát, akkor nembeli 
életét, valóságos nembeli tárgyiságát szakítja el tőle, és az állattal szembeni előnyét azzá a 
hátránnyá változtatja át, hogy szervetlen testét, a természetet, elvonják tőle.” (Marx, 1981, 
MEM 42. p. 89.) 
  
(Ez az utóbbi megjegyzés arra is rávilágít, hogy a kapitalista társadalom{56}, amely 
minduntalan az emberi természetben, az ember természetiségében, azaz a Természetben 
való gyökerezésére hivatkozik, s társadalmi rendje megszerveződését a természetjogra 
alapozza, hogyan válhat, hogyan válhatott az emberi lét természeti alapjainak 
lerombolójává{57}; ennek felismerésén alapszik a heterogén „Zöld” mozgalmak egy részére 
jellemző törekvések gyakran az irányt tekintve antikapitalista jellege is, ha ez az 
antikapitalizmus nem is mindig érinti a rendszer alapjait). 

  
Az elidegenülés tehát elidegenülést jelent a munkától, a természettől, és természetesen a többi embertől is (ez 
utóbbi következményeként az önzés eluralkodásával, a közösségi értékek sorvadásával). 
  

„Ami áll az embernek a munkájához, munkája termékéhez és önmagához való viszonyáról, 
az áll az embernek a másik emberhez, valamint a másik ember munkájához és munkájának 
tárgyához való viszonyáról. Egyáltalában az a tétel, hogy az embertől elidegenült a nembeli 
lénye, annyit jelent, hogy az egyik ember elidegenült a másiktól, mint ahogy mindegyikük az 
emberi lényegtől”. (Marx, 1981, MEM 42. p. 89.). 

  



Bár a legátfogóbb kritikát a tőkés termelési móddal szemben mindmáig a marxizmus fogalmazza meg, 
mégsem lehet azzal vádolni, hogy nem elég megértő a kapitalizmussal szemben. (Mai szemmel néhol 
inkább túlságosan is megértőnek tűnik). Marx egyes szövegein még az is érzékelhető, hogy időnként 
elfogja a csodálat a kapitalizmus teljesítményei iránt. Ezek között – egy kapitalizmust meghaladó 
termelési mód szempontjától is vezéreltetve – kiemelt szerepet tulajdonít a tőkés termelési mód 
„társadalmasító” erejének. Dialektikus világképe szerint egyszerre, egymástól elválaszthatatlanul és egymást 
is meghatározóan látja érvényesülni a tőkés társadalom uralmából következően az elidegenedés jelzett 
tendenciáját és a világtársadalom erőinek azt az egyesítését, amely a kapitalizmus meghaladásának is 
alapfeltétele. 
  

„Az elidegenülés (…) természetesen csak két gyakorlati előfeltétellel szüntethető meg. Hogy 
’elviselhetetlen’ hatalommá váljék, vagyis olyan hatalommá, amely ellen forradalmat 
csinálnak, ahhoz az kell, hogy az emberiség tömegét teljesen ’tulajdonnélküliként’ hozza 
létre, s egyszersmind ellentmondásban a gazdagságnak és műveltségnek egy meglevő 
világával – amely gazdagság és műveltség a termelőerő nagy megnövekedését, fejlődésének 
magas fokát előfeltételezi; másrészt pedig a termelőerők e fejlődése (amivel egyben már adva 
van az emberek világtörténelmi – és nem helyi – létezésében meglevő empirikus exisztencia) 
már csak azért is abszolút szükségszerű gyakorlati előfeltétel, mert nélküle csak a nélkülözést 
tennék általánossá, tehát az ínséggel szükségképpen ismét megkezdődnék a harc a 
szükségesért”, stb. (Marx–Engels, 1960/2, MEM, 3, p. 35) 

  
(Később még érvelni fogunk amellett, hogy a Marxék által említett első előfeltétel 
megfogalmazását miért érezzük – több tekintetben is – erősen problematikusnak, most 
azonban csak a második előfeltétel fontosságát szeretnénk aláhúzni: az úgynevezett 
„szocialista” társadalmak gyakorlata és összeomlása teljes mértékben igazolta, hogy a 
világgazdasággá növekedett tőkés termelési mód meghaladása valóban csak világgazdasági 
méretekben, és csak a legfejlettebb termelőerőknek egy másfajta termelési mód rendszerébe való 
átalakulásával lehetséges.{58}) 

  
A tőke „társadalmasító”, erőegyesítő szerepét több szempontból is figyelembe kell venni. Jelenti 
ez egyrészt az egyéneknek nagy termelési, gazdasági és világtársadalmi egységekbe való 
egyesítését, akik az őket foglalkoztató tőke által „kerültek csak abba a helyzetbe, hogy mint 
egyének, egymással összefüggésbe lépjenek”{59}. Ez hozta mára létre a hatalmas multinacionális 
vállalatokat, a világméretű katonai szövetségeket, a világ legkülönfélébb pontjain zajló változásokat a tőke 
szempontjából lereagáló és indukáló tőzsdéket és bankrendszereket, a világkereskedelmi központokat és 
a hatalomgyakorlás a felszínen láthatatlan központjait, s nem utolsósorban az információáramlás 
világméretű rendszereit a nagy tévéállomásoktól az Internetig. A globális érintkezésnek ezek a csatornái 
közvetlenül csak az emberek kis részét egyesítik, közvetve viszont összefüggésbe hozzák egymással a 
világ lakosságának óriási tömegeit, hiszen az egyik ponton történő változások hatása más pontok 
társadalmaira egyre nyilvánvalóbb és egyre mélyebb. A tőke kezdettől jelenlévő társadalmasító tendenciájának 
volt köszönhető az (a tőke szempontjából nem igen kedvező fejlemény) is, hogy a tőke által összekötött 
munkavállalók nem sokkal a tőkés termelési mód kibontakozása után saját érdekvédő mozgalmaikat is 
jelentős társadalmi erőként tudták megszervezni (éppen azért, mert a korábbi társadalmak alávetettjeivel 
szemben a tőkés termelés már eleve megszervezte őket{60}), s bár mára a tőke különböző eszközökkel 
tudatosan meggyengítette ezeket a szerveződéseket, (s ebbe az irányba hatott a termelés jellegének 



változása is), a késő-kapitalista társadalomban az egyének megszerveződésének új formái jöttek létre (például 
éppen az Interneten). Mindazonáltal a tőke egyéneket egyesítő hatása elsődlegesen olyan formákban 
történik, amelyek a tőke érdekeit szolgálják{61}. 
  
A tőke társadalmasító hatásának másik összetevőjét éppen a „társadalmilag szükséges munka” fogalma 
magyarázza. E fogalom arra utal, hogy az állandó technikai-technológiai és logisztikai fejlődés 
állandóan csökkenti azt a munkaidőt, ami egy-egy termék létrehozására szükséges (ha a 
munkaidő csökkenését lehetővé tévő berendezés nem túlságosan drága, akkor a fejlesztés hosszabb távon 
mindenképpen megéri a tőkésnek, mert az ő javára csökkenti a szükséges munkaidőt). A tőkés 
társadalomban azonban – mivel a termék értéke nagymértékben a létrehozásához szükséges munkaidőtől 
függ – a csereérték uralma azzal is jár, hogy egy ilyen változás az összes többi termelő termékének 
értékét is (le) minősíti, s ezáltal – s az egymásra hatásoknak ennél azért bonyolultabb rendszere által – 
az egész termelés csak egészében, az összes termelők egymásra vonatkozásában nyer 
értelmet{62}. 
  
„azt a sebességet, amellyel ez a tőke megújíthatja a termelési folyamatot, egyszersmind a termelőerőknek 
valamennyi többi iparágban való fejlődése meghatározza.” (Marx, 1984, MEM, 46/II. p. 3.) és 
(részletesebben kifejtve: Marx, 1984, MEM, 46/II. pp. 63-65.) (Kiem.: K.Á. – K.G.). A tőkés 
társadalmaknak az az ellentmondásos természete, hogy egyszerre magas fokon (és egyre növekvő 
mértékben) társadalmasítottak, ugyanakkor individualisztikus érdekek ütközésén alapulnak, ebből is 
kifejthető: az egyes tőkék lehetőségei egyrészt ki vannak szolgáltatva a többieknek, másrészt tőle is függ a 
többiek sorsa, s ez egyszerre sugallja az individuális versenyt, a „struggle for life”-t az individuális 
résztvevő számára, és az átláthatatlanul bonyolult összefüggések rendkívüli mértékben társadalmasult 
világát, mint összképet. 
  
A tőke társadalmasító hatásának ez a specifikuma. A különböző egyének termelésben való egyesítését 
különböző alapokon, de más termelési módokban is elérik. A sajátosság abban van, hogy a tőkés 
termelési módban az egyes termelési egységeket a csereérték (az egyes termelési eredmények, 
termékek pénzben kifejezhető aktuális „értéke”) egymásra vonatkoztatja, s ezzel a társadalom 
egész összefüggésrendszerét minden részegység megkerülhetetlen vonatkozási pontjává teszi. 
Ezzel, a történelemben először konkrét társadalmi-termelési gyakorlat tartalmává válik az 
ember, mint nembeli lény azon kezdettől meglévő potenciája, hogy az egyes egységek az Egész 
képviselőinek tudhatják magukat. E tudatosulásra építve az ember a történelem során először 
veheti valamilyen szempontból tudatos irányítás alá saját nembeli természetét. (A filozófia ezért 
is alkotja meg ennek a termelési módnak a viszonyait átélve a „magábanvalósággal” /an Sich/ 
szembehelyezett „magáértvalóság” /für Sich/ kategóriáját, s ekkor születik meg magának a 
„nembeliségnek” a fogalma is). A probléma csak az, hogy az egyén a tőkés termelési módban csak 
úgy ébred önnön nembelisége tudatára, hogy eközben paradox módon el is idegenül tőle; látja 
saját nembeli erőit, de úgy, hogy ezek idegen hatalomként állnak vele szemben{63} (a 
„magáértvalóság” a tőkés termelési módban még nem tud teljesen, csak az individuumok szintjén 
kibontakozni). Ennek pedig az az oka, hogy a „társadalomegész szempontját”, az ember 
alapvetően nembeli természetét ebben a termelési módban meghatározóan egy dologi tényező, 
a csereérték közvetíti az egyénhez.{64} 
  



Mindezek mindmáig a tőkés termelési mód sajátosságai. Ha valaki bérmunkát vállal egy tőkés vállalatban, 
közvetlen résztvevőjévé lesz a fenti sajátosságokkal bíró tőkeviszonynak. Sok minden változott a Marx 
korában létezett kapitalizmus viszonyai közül, (a vállalkozások sokkal nagyobb mértékben csoportos 
irányítás alá kerültek, megnőtt az állam szerepe, nem folytatódott töretlenül az elproletarializálódás 
korabeli trendje, stb.) de a lényeg nem változott. Bár e lényegi változatlanságot gyakran leplezni 
igyekeznek, s egészen új társadalmakként próbálják meghatározni a tőkés termelési mód formaváltozatait, 
van, amikor magának a tőkének a képviselői sem tagadják ezeket az alapvonásokat. (Például azt, hogy a 
kapitalizmus célracionalitása gyakran olyan lépéseket tesz „szükségessé”, amelyek függetlenek a 
humanitás, a szolidaritás szempontjaitól). 

* 

A tőkés termelési mód, ahogy ma ismerjük számos forrásból, igen sok mozgás közös eredményeként 
épült ki az évszázadok folyamán. (S ezért a különböző történelmi elemzéseknek, amelyek e folyamat más-
más elemeit emelik ki, egyaránt meglehet a maguk igazsága). Kellett hozzá az egyes ember szabad 
akaratára épülő individualitás európai kifejlődése a görög gondolkodásban megszületett „erkölcs” csíráitól a 
kereszténységen át a skolasztika disputáiig, a reneszánsz alkotó ember-kultuszáig, majd a descartesi fordulatig, 
amellyel a szemlélet középpontjába az elmélkedő-vélekedő szubjektum kerül. Kellett az iparos-kereskedő városi 
polgár és a polgárvárosok megerősödése a feudalizmus fő erőinek, a királyi központnak, a földbirtokos 
nemesség és az egyház rendjeinek küzdelmében. Kellett az ipar és a kereskedelem egymásba hatolása, amelynek 
fordulópontját a céhszabályok (például az ipari céhek munkásainak létszámkorlátja, a belső 
munkamegosztás és a belső verseny fékezése, a termelés megváltoztathatatlanná tett szakosítása, a 
formalizált szakmai kritériumrendszer, a hierarchia által mederbe terelt konkurencia, a közös, rögzítő 
ármegállapítás, a céhmesterek egymás közti áruforgalmának tiltása, a zártkörű piac, s legfőképpen ezen 
rendelkezések egyik legfőbb közös célja: az ipari és kereskedelmi tőke egyesülésének tilalma) szétfeszítése 
jelentette. Kellett nagy vagyonok felhalmozódása a mezőgazdasági konjunktúrák, az állattenyésztés, a 
kereskedelem és a háborúk, később a földrajzi felfedezések nyomán meginduló gyarmatosítás által. 
Kellett a potenciális bérmunkások nagy tömegeinek létrejötte népes rétegek „földönfutóvá” tétele révén. Kellett 
a keresletnövekedés, amely fellendítette a luxuscikkek termelését. Kellett a hitelrendszer kiépülése és a modern 
pénzforgalom. Kellett a puskapor felfedezése és a könyvnyomtatás. Kellett hozzá a világ elemi egységekre 
bontásának szemlélete: a newtoni fizika és a leibnizi monászok. Kellett hozzá a gépek állandó fejlesztése. A 
piacok állandó növekedése, majd összekapcsolódása. Kellett az, hogy a kialakuló tőkés termelés szemlélete 
behatoljon a társadalmi lét minden szeletébe. Kellett egy új, a tőkés vállalkozás szemléletének megfelelő 
etika. Mint Max Weber mondja, kellett hozzá a protestantizmus (és a katolicizmus áthangolása). Kellett hozzá 
az empirizmus és a szenzualizmus filozófiája, és egyáltalán: a filozófiai pluralizmus. Mint Habermas 
hangsúlyozza, kellett hozzá a nyilvánosság, a nyilvános vélekedés és a gyors információáramlás csatornáinak 
kiépülése. Mint Elias hangsúlyozza, kellett hozzá az új civilizációs normák és illemszabályok kialakulása. És 
még sok egyéb. S amikor már valóban kifejlődött a tőkés termelési mód, biztosítani kellett a 
dominanciáját is. Kellett egy új jogszemlélet. Kellettek a jogrendet átíró és a társadalmi rétegződést 
felforgató forradalmak{65}. Kellettek az új alapokon szervezett erőszakszervezetek. Kellett az új társadalom 
érdekeit szolgáló közoktatás. Az új társadalom szemléletének megfelelő művészetek. Az új hatalom 
érdekeinek megfelelően szervezett egészségügy és büntetés-végrehajtás (Foucault), az új hatalmat stabilizáló és 
újratermelő szocializációs rendszerek (Bourdieu), az új termelési mód érdekeit szolgáló politikai vezetések és 
képviseletek, a rendszer működését koordináló nyilvános és titkos nemzetközi intézmények és így tovább. 
Mindez együtt hozta létre és tartja fenn a kapitalizmus rendszerét{66}. 



  
E társadalmi forma létrejöttét (miként egyetlen társadalmi forma létrejöttét sem) nem lehet kis csoportok 
céltudatos tevékenységének tulajdonítani. Túl azon, hogy egy világrendszer ilyen „kézi” vezérlése 
lehetetlen, az is nyilvánvaló, hogy az emberiség éppen nembeli természete, az egymástól különböző 
egyének aktivitásának állandó egymással-ütközése következtében sosem tud egyetlen hatás pórázán 
haladni. Mindig különböző alanyok, aktivitások egymásra hatása mutatható ki a társadalomban, s ezek 
eredője hozza létre az adott viszonyokat. Az egy irányba ható tendenciák felerősítik egymást, kedveznek 
egymásnak; (az ütköző erők meg vagy kioltják egymást vagy szintetizálódnak); így lehet, hogy a 
különböző akaratok és aktivitások – legalábbis egy későbbi történelmi látószögből nézve – végül is 
ugyanazt a társadalmat építik; amikor pedig már megerősödött egy rendszer, igen sok ember és intézmény 
már eleve úgy kapcsolódik be az adott társadalom világába, hogy feladatai közé tartozik e világ pilléreinek 
megerősítése, „újratermelése”, a rendszer fenntartása. 

* 

A fenntartott rendszer azonban fokozatosan eljut oda, hogy e fenntartás puszta reakcióvá válik. Egyre 
több olyan új fejlemény van, ami eltér az uralkodó rend logikájától: e fejlemények nagy része a rendszer 
önfenntartó tevékenysége közben, gyakran csak mellékhatásként jön létre, de akár így, akár a domináns 
törekvésektől függetlenül, – az ember említett nembeli lényegének (individualitásokban létezésének és az 
ebből következő szemléleti pluralizmusnak) köszönhetően – minden rendszerben előbb-utóbb 
mindenképpen megjelennek alternatív, más irányokba mutató tendenciák, s ezek aktivitásával 
szemben a rendszervédelem mindinkább csak válaszolóvá, védekezővé, reaktívvá válik. Ám ezek 
a széttartó erők csak akkor vezetnek megint új termelési mód kialakulásához, ha – mint a 
kapitalizmus kialakulásának folyamatára vetett röpke pillantással láthattuk – egymást erősítve egyszerre 
hatnak abba az irányba, hogy egy új termelésfajta kerüljön dominancia-közeli helyzetbe{67}, illetve, hogy 
ennek megfelelő (ezt erősítő, s általa erősített) tulajdonviszonyok váljanak vonzóvá az emberek számára. 
S kell a fordulathoz az is, hogy az addig dominált termelési mód elveszítse hajdan oly mozgósító 
vonzerejét; az emberek nagy tömegei több előnyt reméljenek már az újtól, mint a régitől, az új 
legyen képes motiválni mindazokat az energiákat, amelyek a régi keretein belül nem tudnak 
kibontakozni, s legyen képes azokat az előnyöket is helyettesíteni, amelyeket a régi még 
biztosítani tud, (s amelyek miatt sokan ragaszkodnak a régi fenntartásához is). 



Az alternatíva: a szellemi termelési mód 

Annak, hogy egy termelési mód hanyatló szakaszában van, s megérett az idő egy másik termelési mód 
kialakulására, egyik legfőbb jele az, hogy az adott termelési mód – persze fokozatosan, viszonylag hosszú 
történeti folyamat során – elveszti mozgósító erejét. Felívelő szakaszában minden termelési mód olyan 
formákban jelentkezik, amelyek lelkesítő célokat jelentenek emberek nagy tömegei, de legalábbis 
követhető normákat, maguktól értetődő, eredményességük által vonzó életgyakorlatokat még szélesebb 
tömegek számára. Mivel ilyenkor a viszonyok általános átszerveződésének következtében a 
társadalomban mindenütt új lehetőségek keletkeznek, a lehetőségnövekedés általánosan átélhetővé válik, 
s ez a Nem előrehaladását is sugallja, meg az egyének sokasága számára is az ígéretes jövő hitét hordozza. 
Ezért az ilyen korszakok a viszonylagos antropológiai optimizmus korszakai is. Ezt az antropológiai 
hajtóerejét (s ezzel a Nem számára pozitív értékét) veszíti el egy termelési mód, mihelyt már 
nem képes a lehetőség-növekedés sugallatára. A kapitalizmus, mint termelési mód, mint totális 
rendszer csúcspontját a tizenkilencedik században érte el (nem véletlen, hogy akkor – a csúcs 
billenőpontján – fogalmazódtak meg a rajta való túllépésnek első ideológiái). Az a társadalom, amely a 
tizennyolcadik században még a „fény”, az emberi lét minden sötét oldalát eloszlató tiszta ész uralmának 
jövőjét ígérte, s még a tizenkilencedik században is szabad emberek társulásainak vernei utópiáival 
csábított a világ új térségeinek a polgári eszmények jegyében történő meghódítására, már a 
tizenkilencedik században láthatóvá tette árnyoldalait is: embertömegek munkaerejének 
kizsákmányolását, minden emberi eszménynek a pénz, a tőke önnövelő mechanizmusai alá rendelését; a 
hipokrízist, amellyel a szabadságeszményeket még a rabszolgaság fenntartásával is képesek összehangolni. 
A huszadik században azután – bár a rendszer úgy tudta magát fenntartani, hogy bizonyos 
szempontokból (a jóléti kapitalizmus évtizedeiben) még magasabb szintre emelkedett, – a társadalom 
egészének, magának a rendszernek megítélésében mégis egyre inkább a negatívumok kerültek előtérbe; a 
hajdani fény világa maga lett a „sötét oldal”: korélménnyé vált, hogy a tőke gyarapításának érdeke 
utat enged a bűnözésnek, a háborúknak, a tömeggyilkosságoknak, a természeti életfeltételek és 
kultúrák rombolásának, embertelen munkakörülmények fenntartásának, kaotikus 
viszonyoknak{68} – ha ezek nagyobb tőkehasznot ígérnek{69}, mint a tőkegyarapítás „békés” 
eszközei{70}. Mozgósító erőt a kapitalizmus társadalma még megőrzött magában (a centrumaiban 
uralkodó jólét vonzerejét, viszonyainak viszonylagos szabadságát a prekapitalista és a totalitárius 
társadalmakhoz képest, és legfőképpen az állandó technikai-technológiai fejlődés mozgósító erejét). De ami 
mozgósító ereje maradt, azt már nem a rendszer jelenti (egyrészt a rendszer, mint termelési mód, a 
„kapitalizmus” elszakadt legitimáló ideológiájától, a „szabad polgárok” társadalmától, mely 
utóbbi egyre kevésbé tűnik a társadalom lényegének, a „kapitalizmus” fogalmához pedig – ami a rendszer 
lényege – sokkal több negatív asszociáció kapcsolódik, mint pozitív{71}. (Márpedig a „szocializmusok” 
diktatúráiból kikívánkozott tömegek is általában a „szabad és jómódú polgárok” társadalmába 
kívánkoztak, nem a „kapitalizmusba”). Másrészt a rendszer pozitív jövőképet, haladás-érzést ma már 
főként csak a technikai fejlődés tekintetében tud nyújtani; ez egyáltalán nem kevés, de egyáltalán 
nem azonosítható a rendszer alapjaival. Semmi bizonyítéka nincs annak, hogy ez a technikai fejlődés és a 
testi-lelki jólét ezzel járó feltételezett fokozódása{72} csak a kapitalista alapokon képzelhető el. Sőt, számos 
ponton éppen az kerül előtérbe, hogy a testi-lelki jólét fokozódásának, például a természettel harmóniába 
kerülő életminőség kialakulásának a kapitalista termelési mód éppen hogy a legfőbb gátja{73}. S végül 
annak, hogy a rendszernek már nincs mozgósító ereje, a hatalom birtokosai is számos tanújelét adják: az 



uralkodó szemlélet – emberkép, jövőkép – alapvetően pesszimista, s ez olyan korok sajátja, 
amelyek elveszítették az uralkodó termelési mód mozgósító erejét; s a rendszer általános 
hitelvesztését érzékelve a rendszer apologétái is legfeljebb azzal tudnak érvelni, mint híres bon mot-jában 
Churchill teszi, hogy a rendszer rossz, de jobb egyelőre nem áll rendelkezésre). 
  
A társadalomban egyre tömegesebben jellemző az egyéni életek kilátástalansága. Azok a mozgósító célok, 
amelyek a kialakuló tőkés társadalmat jelezték, különböző perspektívákat nyitva a társadalom különböző 
csoportjai számára, nagyrészt elfogytak; a huszadik század második felének körülményei a 
centrumtársadalmakban széles középrétegeket fogyasztóvá tettek, s a fogyasztás ugyan a szűkösségben 
élők számára vonzerő, ám napi rutinná válva a jelenbe (és passzivitásba) zár, vagyis nincs igazi, 
mozgósító jövődimenziója; ráadásul – szembeállítható tartalékseregként – a fogyasztói társadalom is 
termel olyan rétegeket is, amelyek (kilátástalanul) nem fogyasztók. A kilátástalanság természetes velejárója 
a mind szélesebb rétegeket érintő munkanélküliségnek, a fiatal generációk között pedig szintén 
nemzedékről-nemzedékre erősebb a feleslegesség érzése. Ugyanaz a technikai fejlődés, amely oly sok 
vonatkozásban teszi kényelmesebbé az emberi életet, mind több élőmunkát vált ki, s ennek 
következtében egyre kevesebb munkavégző tart el egyre több, a termelésből kiszorult embert, mígnem a 
struktúra fenntarthatatlanná bénul… Általánossá tehát a korakapitalizmus optimizmusával szemben a 
későkapitalizmusban a kilátástalanság, a perspektívátlanság válik, s ez még csak fokozódik a válságokban, 
amikor a tőke természetesen a fogyasztó középrétegeket is feláldozza, (kimutatván, hogy a jóléti 
társadalom „ésszerűtlen” – a tőke szempontjából persze az is). S a még meghódítható világnak, a tőke 
terjeszkedési terének szűkülése a társadalom egyre kisebb hányadát alkotó aktív csoportoknak is egyre 
kevesebb perspektívát, igazán vonzó, mozgósító jövőképet kínál.{74} 
  
Churchill idézett érve ugyan kissé cinikusnak, de realisztikusnak tűnik. A szocializmusnak nevezett 
rendszer emberellenes sajátosságai és bukásának tényei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy „bizonyított” 
igazságnak is tűnjék. Csakhogy az az állítás, amit a kapitalizmus és az államszocializmus hívei és 
védelmezői egybehangzóan igyekeztek mindig is beleverni az emberek fejébe, hogy tudniillik csupán e két 
rendszer vagy-vagy-a létezik, egyszerűen abszurd állítás. Az államszocializmus egy variáns volt, (mint 
később látni fogjuk, még az is vitatott, s nehezen eldönthető, hogy a kapitalizmus vagy egy 
kapitalizmuson túli rendszer variánsa-e), és semmi sem bizonyítja, hogy további variánsok nem 
lehetségesek. (Az emberiség történelme éppen azt sugallja, hogy mindig nagyon sok variáció lehetséges 
egyszerre). Az pedig, hogy egy társadalmi variánsnak nem sikerült meghaladnia a kapitalizmust, 
nem sikerült vele szemben életképes alternatívát létrehozni, csak a logika legelemibb 
követelményeit figyelmen kívül hagyók számára „bizonyítja”{75}, hogy azt nem is lehet 
meghaladni. Hogy nem lehetségesek „harmadik” (negyedik, sokadik) utak. 
  
Az államszocializmus bukásával a volt államszocialista társadalmakban szinte elméleti tabuvá lett a 
kapitalizmus megkérdőjelezése. Ez, miután az államszocializmusok a kapitalizmus meghaladóiként 
legitimálták magukat, ideológiájuk hamis voltának lelepleződése nyomán érthető, de ettől még szintúgy 
abszurd fejlemény. Ha a fennálló rendszer alapjainak megkérdőjelezését valaki jogosnak tartja az 
államszocializmusban (vagy mondjuk egy prekapitalista monarchiában), akkor nem lehet tabu 
egy restaurált kapitalizmusban sem. Annál is inkább, mert a kapitalizmus ma már saját mércéje 
szerinti eredményessége szempontjából is inkább rosszul működik, mint jól, s rossz működésének 
költségeit az emberekre hárítja. (Ez a kapitalizmusba többnyire félperifériás helyzetben belépő volt 



szocialista társadalmakban éppen eléggé nyilvánvaló. E társadalmakban teljesen frissnek tűnik az alábbi 
marxi tünetleírás is): 
  

„A mai társadalomban is a szorgalomnak, és főleg a takarékoskodásnak, a lemondásnak a 
követelését nem a tőkésekkel, hanem a munkásokkal szemben állítják fel, és főleg a tőkések. 
A mostani társadalom azt a paradox követelést állítja fel éppen, hogy az mondjon le, akinél a 
csere tárgya a létfenntartási eszköz, nem pedig az, akinek számára a gazdagodás”. (Marx, 
1984, MEM, 46/I. pp. 186-187.){76} 
  
Egyrészt nagyon aktuálisnak tűnik, – mert mindmáig a kapitalizmus természetéhez tartozik – 
hogy a gazdasági válságok terheit a dolgozókra hárítják, azzal a hamis érveléssel, hogy a 
bajok oka az, hogy az „emberek túlköltekeztek” – (valóban mindig vannak, akik 
túlköltekeznek, de ezek sosem az egybemosott „emberek”, hanem elsősorban éppen hogy a 
tőkék és a hatalom birtokosai); másrészt a megtakarításra való agitáció nyilvánvalóan azt 
szolgálja, hogy a banktőke minél nagyobb tőkét tudjon forgatni, vagyis a munkajövedelmek 
értéktartalma is minél nagyobb arányban csapódjon le a tőke oldalán.{77} 

  
Mint még később lesz erről szó, azzal az ideológiával, amely elfedi a társadalom egyenlőtlenségeket 
fenntartó mechanizmusait (például az oktatási rendszer Bourdieu és mások által kimutatott, társadalmi 
viszonyokat újratermelő működését), a rendszer fenntartói az egyenlőtlenségek tekintetében is a 
termelőkre igyekeznek hárítani a felelősséget, azt állítván, hogy az egyenlőtlenségek pusztán az egyéni 
képességek, attitűdök és legfőképpen a szorgalom (s legfeljebb még a szerencse) különbségeire 
vezethetők vissza. (Ez az ideológia szívósan tartja magát, annak dacára, hogy jó képességű és átlagon felül 
szorgalmas emberek millióinak élete naponta cáfolja igazságát. Ezt többek között az teszi lehetővé, hogy 
a társadalmat fragmentálják, individualizálják és atomizálják. Az individualizálódás ugyanis, mely 
eredetében, mint említettük, azért szükségszerű velejárója a tőkés társadalom kibontakozásának, mert a 
piaci verseny a vállalkozó egyének egymással szemben érvényesített individuális aktivitásán alapszik, 
egyúttal arra is alkalmas eszköz, – s a rendszer későbbi korszakaiban erre is használják – hogy a rendszer 
rendszerszerű működésének lényegét elleplezze e működés kárvallottjai elől, s azt sugallja számukra, hogy 
ami velük történik, véletlenszerű egyedi eseményeknek köszönhető; illetve az egyes véleményeket, így a 
rendszerkritikus véleményeket is egyedi véleményekként, /pusztán/ egyének véleményeiként szembesítse 
más egyének véleményeivel, s ezzel állításaik súlyát relativizálja).{78} 
  
Válságait a tőkés társadalom (ha éppen nem a dolgozókat teszi értük felelőssé) általában mintegy 
természeti katasztrófáknak tünteti fel, jóllehet ezek egyáltalán nem a természeti katasztrófák 
véletlenségével következnek be, hanem mindig a tőkés társadalom működési zavarai. Hogy nem minden 
válság úgy zajlik le, ahogy Marx korában, ez nem cáfolata annak a marxi állításnak, hogy a válságok 
logikusan következnek a tőkés rendszer alapvető mechanizmusaiból, csak azt mutatják, hogy a rendszer 
zavarai igen sokfélék lehetnek, a tőkés termelési mód működéstörvényeinek szövedéke igen különböző 
pontokon feselhet föl. A rendszeren belül szemlélve ezek valóban kivédhetetlennek, a természeti 
csapások módján elháríthatatlannak tűnnek{79}, de éppen ez veti fel annak egyre erősebb 
szükségességét, hogy a megoldást éppen a rendszer keretei közül való kilépésben keressük. 
  
A tőke mindig képes volt arra, hogy elhitesse az emberekkel: a tőke korlátozása az ő korlátozásuk. (Erre jó 
lehetőséget nyújt a szabadságfogalommal való manipuláció, amikor a tőkés vállalkozás szabadságát 



azonosítják az általános emberi szabadsággal{80}. A kettő között van kapcsolat: a tőke a maga 
felszabadításának folyamatában valóban általában is tágította a szabadságlehetőségeket – annak idején 
éppen ez ruházta fel a fiatal tőkés társadalmat a nembeli érdekek szempontjából vett fejlődés-értékkel és 
antropológiai optimizmussal. De a kapcsolat nem azonosság: egyrészt a tőke egyes szabadságokat 
korlátoz is, másrészt a szabadságok a tőkétől függetlenül, más alapokra támaszkodva is létezhetnek). A 
tőkés társadalomból való kilépés, egy másik termelési mód dominanciára jutása nem csak hogy nem 
azonos a szabadságnélküliséggel, de a kapitalizmus igazi alternatívája csak olyan termelési mód 
lehet, amelyben a szabadságok nem csökkennek, hanem növekednek (mint ahogy megőrződik a 
többi olyan pozitív emberi lehetőség is, amelyet a tőkés termelési mód teremtett meg az emberiség 
számára). 
  
De hol kereshető egy ilyen alternatíva? A dialektikus történelemábrázolás egyik igen termékeny és a 
természettudományok tanulságaival összhangban lévő állítása, hogy ugyanazok a mechanizmusok 
hozzák létre az egy-egy rendszer dezintegrálódásához, bukásához, más létformákkal való 
felváltásához vezető feltételeket, mozzanatokat, amelyek a rendszer fenntartását szolgálják. Ami 
a kapitalizmus önfenntartó mechanizmusait illeti, a huszadik században egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy a tőke számára az egyik legfőbb fenntartó erőt a tudományos-technikai fejlődés 
szerepének állandó növelése jelenti. Fentebb láthattuk, hogy a tőke – a kereskedelmi ügyletekben és a 
pénzpiaci mozgásokban érvényesített előnyökön kívül, tehát mint egy termelési mód alanya – két (vagy 
talán három) fő módon gyarapíthatja magát. Vagy a munkavégzők által végzett munka mennyiségét kell 
növelnie (hogy ezáltal a munkából kinyert értéktöbblet minél nagyobb mennyisége kerüljön a birtokába), 
ám e mennyiségnövelésnek megvannak a korlátai (a munkanap végessége, a bevonható munkavégzők 
mégis csak korlátozott száma, a dolgozók ellenállása, stb.). Ezzel a megoldással rokon az is, ha a megfizetett 
munka arányát csökkentik, nagyobb értéktöbbletet vonnak el (de ennek is megvan a korlátja a dolgozók 
ellenállásában). Vagy – ez a harmadik megoldás – az egy-egy termék létrehozására társadalmilag 
szükséges munkaidőt kell csökkenteni; ennek, (az ezt lehetővé tevő innovációnak) viszont gyakorlatilag 
nincsenek korlátjai. A huszadik században ezért a tőkenövelés eszközei között korábban is szerepet 
játszó állandó technikai fejlesztés (és az ezen alapuló relatív{81} értéktöbblet-termelés) vált a 
profittermelés fő hajtóerejévé. 
  
A különböző tudományos-technikai „forradalmak” sikeresen lökték át különböző válságokon a tőkés 
termelési módot, s ez feltehetőleg még egy ideig így lesz a jövőben is. A fejlett centrum-országokban a 
felgyorsult fejlődés tartós virágzást eredményezett, s azáltal, hogy a termelésben egyre nagyobb súlyt 
kapott az innováció (s az innováció eredményeként mind nagyobb arányú automatizáció), ez egyúttal 
csökkentette a tőke azon gondját is, amit a közben szervezetté vált munkásság ellenállása okozott. A 
technika egyre több munkáskezet váltott ki, és a marxisták által a kapitalizmus majdani 
megdöntőjeként fenyegetően a falra rajzolt „kísértet”, az ipari „proletariátus” ereje és 
számaránya sokakat meglepően csökkenni kezdett. A munkásság fő fegyvere, a sztrájk, – amely 
azon alapult, hogy a munkások felismerték: a tőke alapvetően az ő munkájukból tartja fenn magát, tehát a 
munka szervezett, a sztrájktörést is kizáró megvonásával a tőke büntethető és zsarolható –, veszíteni 
kezdett fenyegető potenciáljából: a csökkenő létszámú munkásságnak szervezettsége is gyengülni kezdett, 
és a hagyományos ipari munkásságnak az értéktöbblet megtermelésében játszott szerepe csökkenésével a 
sztrájk büntető-zsaroló értéke is veszített erejéből. Népszerűvé vált az a gondolat, hogy a tőkés termelési 
mód közeli bukására vonatkozó jóslatok idejétmúltakká váltak. Csakhogy az innovatív mozzanat 
felértékelődése egyúttal az innovációt végrehajtó szellemi termelők arányának jelentős 



növekedését is magával hozta (a másik oldalról ezt is jelentette a hagyományos ipari munkásság 
arányának csökkenése). Ezzel egy olyan új társadalmi csoport kezdett a tőkés termelési mód 
viszonyainak egyik főszereplőjévé válni, amely – mint nemsokára kitérünk erre – nem illeszthető 
be igazán a hagyományos tőkeviszony keretei közé, a termelésben játszott szerepük növekedése 
viszont arra késztette a tőkét, hogy erre a csoportra is megpróbálja kiterjeszteni azt a viszonyt, 
amelynek hátrányai eddig az ipari munkásságot sújtották{82}. 
  
Ennek a folyamatnak bonyolult játszmáiról bőven lesz még szó, most egyelőre maradjunk csak annál a 
nézőpontnál, amely az ipari munkásság szerepének hanyatlását (és az úgynevezett szocialista tömb ettől 
elválaszthatatlan összeomlását) a kapitalizmus végső győzelmeként ünnepelte. Eléggé általánossá vált az a 
vélekedés, hogy a kapitalizmus gyakorlatilag ellenfél nélkül maradt, a tőke „eltemeti” megjövendölt 
„sírásóját”, és a kapitalizmusnak „belátható időn belül” nincs reális alternatívája. Eszerint a vélekedés 
szerint a „kapitalizmust legfeljebb csak finomítani lehet{83}”; a reformista szociáldemokrácia jelentős része 
még azt a célt is feladta, hogy a jövőben lehetségesnek tartsa egy nem-kapitalista társadalom kialakulását; 
a rendszer egészének kétségbevonása helyett a rendszer egy-egy negatív jelenség-csoportjának kritikája 
maradt a „rendszerkritika”, (mint egyes környezetvédők, egyes feminista irányzatok, vagy a globalizáció-
ellenes mozgalmak esetében). Egy másik logika szerint a kapitalizmus már régen nem kapitalizmus; ha 
Marx egyes állításai érvényüket veszítették, akkor egész kategória-rendszere is; ezen az alapon – egy-egy 
új termelési ág megszületését, fellendülését új társadalmi rendszerként ünnepelve – az utóbbi 
évtizedekben már többször is meghirdették valamely „kapitalizmuson túli” formáció (posztindusztriális 
társadalom, információs társadalom, stb.) létrejöttét{84}. (Ilyenkor az történik, hogy a tőkés társadalom egy-
egy részelemével fordulnak szembe; hol az elszabadult piacot próbálják fékezni, hol a túlnövekedett állam 
kárára liberalizálnak; hol a nemzeti piacokat védik a tőke globalizmusa ellen, hol a szabad tőkeáramlást a 
nemzetgazdaságokkal szemben, hol a szolgáltatásokat preferálják a hagyományos iparágakkal szemben, 
hol iparágakat formálnak hagyományos szolgáltatásokból, és így tovább, s a részterületen végrehajtott 
változást ünneplik „új társadalomként”). Ha azonban a kapitalizmus per definitionem egy sajátos termelési 
mód, akkor a kapitalizmus alternatívája csak egy új termelési mód lehet. A jelenleg fennálló-domináló 
termelési mód azonban mindmáig a régi: a profitorientáción, értéktöbblet-termelésen, versenyen alapuló, 
a tőke érdekei köré szervezett társadalom. Ezt hívjuk kapitalizmusnak. Új formációelméleti paradigmának, 
új termelési módnak jogosan csak egy olyan társadalmat nevezhetünk, amelynek a termelési 
módja, viszonyainak megszervezése egészen más alapokra helyeződik, amelyet nem a haszonelv 
irányít. 
  
Alternatívát csak egy ilyen új termelési mód meghatározásával lehet állítani. Mint később látni fogjuk, az 
államszocializmusok egyik „eredendő bűne” az volt, hogy egy új termelési mód kialakítása helyett 
megelégedtek a tulajdonviszonyok (illetve az osztályviszonyok) megváltoztatásával, s bár a 
tulajdonviszonyok szerepe nagyon lényeges egy termelési módban, de csak az egyik összetevője annak. 
Egy termelési mód lényegének megértése nélkül a tulajdonviszonyok, osztályviszonyok változtatása 
zsákutcába torkollik, már csak azért is, mert nem a lehetséges új termelési móddal adekvát tulajdon-, 
illetve osztályviszonyokat eredményez. 
  
Az új, a valóban új, a kapitalizmuson túli termelési mód lényege pedig meglehetősen jól látható. Ezt az új 
termelési módot éppen a kapitalizmus fenntartására és fejlesztésére fordított erőfeszítések alapozzák meg; ez 
egyébként mindig így történik (gondoljunk csak arra, hogy Diocletianusnak az antik gazdaság és 
társadalom fenntartása érdekében hozott reformjai, a colonus-rendszer létrehozása, és a gazdaság 



tengelyének a mezőgazdaság felé fordítása mint hordták magukban a feudális társadalom csíráit; vagy hogy 
a feudális társadalomban a királyok és a nemesség, az állam és az egyház – a feudális rendszer 
nézőpontjából, annak uralkodó céljai és értékei jegyében folytatott – küzdelmei miként vezettek a 
városok megerősítéséhez, amelyekben azután kifejlődött a feudalizmus egész rendszerét szétfeszítő tőkés 
termelési mód). A huszadik században éppen a szellemi termelés jelentőségének a tőke érdekében történt 
megerősítése hordozza magában ezt a lehetőséget. Egy új termelési mód alapja éppen a szellemi termelés 
lehet. Arról még lesz szó, hogy ez miért és hogyan tekinthető valóban a tőkés termelési mód 
alternatívájának, más alternatíva – ami valóban új termelési módot jelenthetne – azonban egyáltalán nem 
látszik. Arra már többen felhívták a figyelmet, hogy az államszocializmus éppen a termelési mód 
területén nem képviselt alternatívát; a tulajdonviszonyokat és az osztályviszonyokat megpróbálták új 
alapokra helyezni, – hogy milyen szempontokat érvényesítve és milyen sikerrel, erről is később 
részletesebben szólunk – de a termelés ezekben a társadalmakban is lényegében ugyanazon az ipari jellegű, 
kizsákmányoló munkán alapult, mint a klasszikus kapitalizmusban. 
  
A szellemi termelés formációelméleti jelentőségét sokan felismerték már. A legtöbb elemzés (például 
Gorz, Szelényi és Konrád, stb.) azonban megmarad annál, hogy a termelés új alanyait „új osztályként” 
elemezze, az osztályfogalomnak és az új osztályhoz kapcsolható esetleges formációváltásnak elsősorban 
hatalmi (mint Szelényi és Konrád) és a termelési viszonyon kívüli (mint Gorz), s jóval kevésbé termelői 
mozzanatát helyezve előtérbe. Pedig – ezt nem győzzük elégszer ismételni – a kapitalizmust csak akkor 
váltja-válthatja fel egy másik formáció, ha a termelés többé nem a haszonelv köré szerveződik. Akik azt 
hangsúlyozzák, hogy a tőke korából átléptünk az információ korába, pontatlanul fogalmaznak meg egy 
lényeges igazságot. Egyelőre zárójelbe téve azt, hogy az „információ” fogalmának középpontba 
helyezését miért nem tartjuk a legadekvátabb megfogalmazásnak, azt mindenesetre látni kell, hogy 
jelenleg még hiába nőtt meg az „információ” jelentősége, a termelés és a társadalom egész 
rendszere úgy van felépítve, hogy minden, s így minden információ is a tőkegyarapodást, a 
haszonelvet szolgálja. Új társadalom ebből csak akkor lesz, ha minden az ismeretszerzést és a 
minőségelv érvényesülését fogja szolgálni, ez lesz a termelés motorja, s e köré szerveződnek a 
társadalom összetartó mechanizmusai. Már szó volt arról, hogy a tőke régi érve, miszerint a 
haszonmotívum, a birtoklásvágy, az anyagi jólét vágya „örök emberi alapmotiváció”, s éppen ezért 
lehetett rá sikeres társadalmi formát építeni. Ez bizonyos értelemben igaz, s alternatív társadalom csak 
úgy lehetséges, ha hasonló „örök emberi alapmotiváció” köré épül. Az államszocializmusok talán az 
„igazságosság”, az „egyenlőség” vágyát tekintették ilyen alapmotívumnak, de az ezekben a 
társadalmakban kiépített rendszer nagyon kevéssé tudta ezt az alapmotívumot szolgálni, s maga ez az 
alapmotívum sem bizonyult hatékony és az emberi képességeket gazdagon kibontó hajtóerőnek. A 
szellemi termelésnek azonban van a haszonelvvel versenyezni képes, hajtóerőként egyáltalán 
nem lebecsülendő örök emberi alapmotívuma is: a kíváncsiság, az ismeretszerzés, a 
problémamegoldás, az újítás vágya, az explorációs késztetés, az ember önfejlesztésének, 
önkibontásának késztetése{85}. (Ezek nem egyszerűen egyéni pszichológiai motívumok: az innovációs 
készenlét az emberiség túlélésének alapfeltétele, s így a legfontosabb nembeli késztetések egyike). És a 
szellemi termelés olyan tevékenységeket jelent, amelyek már a termelésben is képesek igen hatékonyan 
felhasználni ezt a motivációt{86}, s – mint erről később részletesen szó lesz – miként a tőkés termelési 
módot hajtó haszonelv, ez a motiváció is hord magában annyiféle lehetőséget, hogy azokból egy 
teljes, erre az alapra helyezett társadalmi rendszer kibontható. 
  



Félreértés ne essék, nincs szándékunkban elméletileg „kibontani” egy új társadalom tervét. A társadalmi 
formációkat nem lehet előre megtervezni. Csak annyi tehető, hogy megpillantva az új elemeket a 
társadalom viszonyai között, meglátjuk azokban a lehetséges (s persze nem szükségszerűen a feltételezhető 
módon továbbfutó) tendenciát. (Tervezni legfeljebb egyes lépéseket lehet e lehetőségek kibontakoztatásának 
elősegítésére). Marxnak azok a gondolatai is, amelyek (az általa kommunizmusnak nevezett) 
kapitalizmuson túli társadalmat illetik, csak annyiban tekinthetők érvényes gondolatoknak, amennyiben a 
saját korában már megpillantott valóságos tendenciákra vonatkoznak, (illetve egyes antikapitalista 
teendőket fogalmaznak meg). Hogy azonban a mindenkori jelen különböző erői pontosan milyen 
eredőkké állnak össze, (s hogy a célul kitűzött teendők mennyiben bizonyulnak sikereseknek-
gyümölcsözőeknek vagy éppen zsákutcáknak) ezt csalhatatlanul megjósolni sosem lehet. Marx, amikor a 
kommunizmusról gondolkodott, kora kétféle tendenciájával szembesült. Egyrészt jelentősen hatott rá az 
ipari munkásosztály rohamos kifejlődése és megszerveződése, és – részben tévesen – ebből azt a 
következtetést vonta le, hogy a kapitalizmust meghaladó társadalom létrejöttének alanya ez a 
munkásosztály lesz. (Hogy miért részben és miért tévesen, erről még szólunk). Másrészt viszont amit 
Marx a kapitalizmuson túli társadalomról leír, az egyértelműen egy szellemi termelési mód 
jellemzőit mutatja (s ez csak azáltal volt lehetséges, hogy kora társadalmában már csíraformában 
megjelentek e termelési mód elemei). Hogy mi mindenből tevődik és tevődhet össze a szellemi termelési mód, 
(sőt, hogy mi minden jelent „szellemi termelést”), annak elemzése a következő fejezetek, illetve 
alfejezetek feladata lesz, itt egyelőre csak annyit bocsátunk előre, hogy a szellemi termelés mibenlétét 
(és egy új, szellemi termelési mód alapjainak kialakulását) a tizenkilencedik-huszadik századi 
fejlődés imént jelzett vonásaiból lehet levezetni: a relatív értéktöbblet szerepének 
megnövekedése az abszolút értéktöbblettel szemben, az innováció szerepének felértékelődése, a 
szellemi munka szerepének megnövekedése a fizikai munkával szemben, (ami nem csak az 
értelmiség aránynövekedését jelenti, de a szellemi mozzanatok növekedését is a fizikai 
munkavégzés folyamatában){87}. A szellemi termelési mód ezen mozzanatai akkor kerülnek abba 
a helyzetbe, hogy többé ne a tőkés termelési mód fennmaradását segítsék, hanem a szellemi 
termelés sajátos szemléletmódját változtassák egy új formáció alapjává, amikor az állandó 
technikai innováció és az ezzel járó állandó fejlődés – a tőkés társadalomnak kezdetektől 
felhasznált sajátossága – átterjed a társadalom szerkezetéhez való innovatív viszonyra is, vagyis 
amikor a szellemi termelők magát a társadalmi formát kezdik termelni{88}. Marx gondolkodásában a 
szellemi termelést előtérbe helyező folyamatok egy olyan kapitalizmuson túli társadalom víziójához 
vezettek, amelyben egyrészt a „munkás” nem lehet egyéb, mint szellemi termelő. Olyan szellemi termelő, 
amely napjaink termelési folyamataiban már nagyon is kézzelfoghatóan jelen van, mint például 
számítógépes műveleteken keresztül a termelési folyamatok sokaságának irányítója. Marx korában még 
igencsak utópisztikusan hangzott, hogy 
  

„Most tehát odáig jutott a dolog, hogy az egyéneknek a termelőerők meglévő totalitását el kell 
sajátítaniok, nemcsak azért, hogy eljussanak öntevékenységükhöz, hanem már egyáltalában 
azért is, hogy létezésüket biztosíthassák.” (A „totalitás” bármiféle elsajátítása mostanáig 
teljesen abszurdnak tűnt, és „totális elsajátítást” csak az absztrakt állami tulajdon formájában 
lehetett elképzelni. De nem erről van szó). „Ezeknek az erőknek az elsajátítása maga nem 
egyéb, mint az anyagi termelési szerszámoknak megfelelő egyéni képességek kifejlesztése. A termelési 
szerszámok totalitásának elsajátítása már ezért is a képességek totalitásának kifejlesztését 
jelenti magukban az egyénekben. (…) Minden korábbi forradalmi elsajátítás korlátolt volt; 
olyan egyének, akiknek öntevékenységét korlátozott termelési szerszám és korlátozott 



érintkezés korlátolta, ezt a korlátozott termelési szerszámot sajátították el, és ezért csak 
újabb korlátozottsághoz jutottak el. Termelési szerszámuk tulajdonukká vált, de ők maguk a 
munka megosztása és saját termelési szerszámuk alá maradtak besorolva. Minden eddigi 
elsajátításnál egyének tömege maradt egyetlen termelési szerszám alá besorolva; amikor majd 
a proletárok sajátítanak el, termelési szerszámok tömegét kell mindegyik egyén alá, a tulajdont pedig 
valamennyiük alá besorolni. A modern egyetemes érintkezés nem is sorolható másként be az 
egyének alá, csak úgy, hogy valamennyiük alá sorolják be.” (Marx–Engels, 1960/2, MEM, 3, 
p. 72). (Kiem.: K.Á. – K.G.). A termelési szerszámok tömegének besorolása a számítógépes 
vezérlés létrejöttével már megjelenik, hiszen a számítógépet uraló minden egyén a termelés 
eszközeinek sokaságát hozhatja mozgásba; a tulajdon még nincs valamennyiük alá besorolva, 
azonban a kialakuló termelési állapotoknak a tulajdon szférájában éppen ez lenne az adekvát 
megfelelője. 

  
Egy másik fontos mozzanat, hogy Marx úgy fogta fel a kapitalizmuson túli társadalom emberét, mint aki 
önmagát „nembeli” embernek tekinti, vagyis akinek életében feloldódik az egyes embernek a Nemtől 
való elidegenedettsége. Ez viszont megint csak a szellemi termelésben lehetséges: ennek megsejtéséről a 
Marx által használt „általános munka” (Hegeltől átvett, de más tartalommal kitöltött) fogalma, illetve az 
általános munkáról általa írottak is tanúskodnak. 

* 

Az egyes embernek a Nemtől való elidegenedettségét alapvetően az hozta létre, hogy (már a 
társadalommá szerveződés kezdetén) kialakult az olyan munkamegosztás, amely egyúttal egyenlőtlenséget is 
jelentett: a munkamegosztás egyes pozíciói hatalmi helyzetet biztosítottak más pozíciókkal szemben. Ez 
óhatatlanul ellentétet gerjeszt uralkodók és alávetettek között, vagyis a társadalom egyik csoportja 
számára a másik külsővé, idegenné válik: a Nem tagjaiként való közös identitásuk tudata elhalványul 
(szélsőséges esetben a másik csoportra nem-emberként is kezdenek tekinteni); vagy legalábbis 
ellentmondásba kerül az alá/fölérendeltség okozta ellenérdekűséggel. A Nem szempontjait képviselő 
etikák számára ezért volt mindig is alapvető cél az egyenlőtlenségek valamilyen feloldása. A 
munkamegosztás egyik leginkább egyenlőtlenséget gerjesztő fajtája a szellemi és fizikai munka elválása. 
Ez ugyanis magában az egyes emberben is hasadást okoz önmaga szellemi és fizikai képességei között, és az 
egyén képességeinek („nembeli erőinek”) kibontakozását az egyik vagy másik irányba eltolja. Minthogy az 
ember az állatvilágból nem fizikai ereje, hanem elsősorban (a fizikai képességeit is maga alá rendelő, 
felhasználó) szellemi tevékenysége által emelkedett ki, s ezért amennyiben a test működései között az 
ember hierarchiát képez, a szellemi működéseknek (a gondolati és a lelki tevékenységeknek{89}) ad 
preferenciát, így a szellemi és fizikai munka közti hasadás a társadalmi tagozódásban is az előbbinek 
biztosít előnyös helyzetet. A Nemtől való elidegenedés megszüntetése ezért nemigen képzelhető el 
a fizikai és szellemi munka közti hasadás feloldódása nélkül, és a marxizmus ezt egyik alapvető 
célként deklarálja is. A fizikai és szellemi munka közti hasadás feloldása azonban nem a korábbi 
hierarchia megfordítását, (a szellemi munkának a fizikai alá való rendelését) jelenti, (ahogy ezt olykor a 
sztálinista ideológia értelmezte). Ez antropológiai abszurditás, hiszen az emberi munka – minden emberi 
munka – lényege a fizikai erőkifejtések szellemi irányítása. A lefelé nivellálás helyett az egyenlőtlenség 
feloldása e tekintetben is csak „felfelé” lehetséges: a pusztán fizikai munkák megszüntetésével, 
a szellemi mozzanat minden munkában való érvényre juttatásával, mindenki szellemi termelővé 
tételével. Az ezzel kapcsolatos ellenvetésekre, az e célt utópiává nyilvánító érvekre még később 



visszatérünk, most csak azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kapitalizmussal szemben egy újra 
perspektívát, etikai megalapozottságot adó társadalmat megcélzó törekvések számára ma csak a szellemi 
termelési mód alapján felépülő társadalom (tehát egy olyan társadalom, amelyben a szellemi termelés az, 
ami minden termelési forma helyét kijelöli) jelenti az alternatívát. 
  
Ha nem is mindig következetesen, Marx és Engels gondolatmenetei is ezt sugallják, az ő általuk a 
„szabadság birodalmának” nevezett társadalom, amelyet az osztálytársadalmak meghaladójaként 
feltételeznek: lényegében a szellemi termelési mód társadalma. Egyszerűen erről van szó, amikor (Saint 
Simon nyomán) egy olyan társadalmat írnak le, amelyben a dolgozó ember „a termelési folyamat mellé 
lép” (Marx, 1984, MEM, 46/II. p.168), illetve, mint az iménti idézetben, csak így képzelhető el, hogy 
„termelési szerszámok tömegét” sorolják be minden egyén alá. Kissé bonyolultabban, absztraktabban, 
filozófiai nyelven jelenik meg ugyanez az alapgondolat az „általános munka” fogalmában. Amikor a 
kapitalizmussal szemben felmerül az alternatív társadalom, mint „a szabadság birodalma” felé vezető út, 
ez a szabadság a munka olyan átalakulását jelenti, ami egyértelműen a szellemi munka jegyeit viseli 
magán. 
  

„A valóban szabad munkálkodás(…) egyszersmind átkozottul komoly dolog, igen intenzív 
erőfeszítés{90}. Az anyagi termelés munkája ezt a jelleget csak azáltal kaphatja meg, hogy 1. 
Társadalmi jellege tételezve van, 2. Hogy tudományos jellegű, hogy egyszersmind általános 
munka, az embernek nem mint meghatározottan idomított természeti erőnek az 
erőfeszítése, hanem mint olyan szubjektumnak, amely a termelési folyamatban nem pusztán 
természeti, természet adta formában, hanem mint az összes természeti erőket szabályozó 
tevékenység jelenik meg.” (Marx, 1984, MEM 46/II. 86). 

  
Az „általános munka” lényege az, hogy társadalmasított munka, (amelyben – azáltal, hogy átláthatóan az 
össztársadalmi folyamat része és nem attól független magánmunka – az ember közvetlenül kapcsolatba 
kerül önnön nembeliségével). Ennek több módja van. 
  

Egyrészt arról van szó, hogy a csereérték (az árucsere és a kapitalista gazdálkodás alapja) a 
különböző munkákat összeméri és ezáltal az „általános munka” egy-egy különös eseteként 
minősíti. A kapitalizmusban tehát az árucsere, a csereérték, a pénz köti össze az egyes 
embereket, ez biztosítja az egyes munkák össztársadalmi jellegét, ezen keresztül lehet az 
egyes ember munkája „nembeli munka”. Marx – mint fentebb már utaltunk erre – a 
kapitalizmus nagy eredményének tartja ilyetén társadalmasító hatásait. A kapitalizmussal 
szemben azonban egy olyan társadalmat feltételez, amelyet közösségi elvek irányítanak, ezeken 
alapul; és a társadalom közösségisége (a köztulajdon és a közös, összekapcsolt 
szellemi tevékenység alapján) eleve (a pénz közvetítése nélkül) bekapcsolja az egyes 
ember munkáját az össztársadalmi munkafolyamatba (ezáltal munkáját általános 
munkává teszi, az egyénnel pedig közvetlenül átéleti nembeliségét – amit a 
kapitalizmusban csak az egyneműsítő csereérték absztrakt-elidegenedett közvetítése 
biztosít){91}. Bővebben kifejtve ezt jelenti az előző idézet 1. pontja. De nagyon lényeges a 2. 
pont is: a közösségi jelleg csak az egyik eleme az alternatívának. A másik elem a termelés 
döntően szellemi termeléssé változtatása, mert – mint később erre még kitérünk – a „szellemi” 
lényegét tekintve az ember nembeliségének tudati megjelenése, s így a szellemi termelés 
dominanciára jutása – a tulajdonviszonyok mellett (sőt, azoknál még alapvetőbben) – 



feltétele egy olyan kapitalizmuson túli társadalom kialakulásának, amelyet valóban (és 
tudatosan) a nembeliség szempontjai szerveznek{92}. 

* 

A szellemi termelés szerepének növekedése, mint a következő fejezetekben ezt több oldalról is igazolni 
próbáljuk, a huszadik század második felétől megkerülhetetlen tény. S hogy ez magában hordja egy új 
termelési mód lehetőségét, már csak azért is nyilvánvaló, mert egy termelési módot mindig az tesz azzá, 
hogy miközben kiemelkedik egy termelésfajta, (amely a többi termelési tényező helyét is kijelöli – 
esetünkben ez lenne a szellemi termelők egyre nagyobb jelentőségre emelkedő sajátos termelésfajtája), 
megjelenik egy ezzel a termelésfajtával adekvát integrációs erő is (mint a kapitalizmusban maga a tőke és az 
annak teret adó világpiac, a feudalizmusban a monarchikus rendi társadalom függésrendszere és az annak 
szellemi integráló erőt biztosító keresztény egyház). A szellemi mozzanat kezdettől fogva ilyen integráló 
erő (is) a társadalomban, csak az osztálytársadalmakban mindig más erők eszközéül szolgált. Mint 
említettük, a szellemi mozzanat kezdettől fogva hatalmi tényező, s ezért a legkülönfélébb hatalmi 
megoszlások eszköze lehetett a különböző kisebbségek uralmán alapuló, s e kisebbségek hatalmát 
biztosító társadalmakban, (jóllehet a szellem erejét mindig felhasználták az e kisebbség-uralmak elleni 
tiltakozók mozgalmai is). A szellemi termelés tömegessé válásával megváltozik a helyzet: a szellemi 
termelés a tevékenységek rendszerében egyre nagyobb hányadot képviselő tevékenységfajtává 
változik, s a történelemben először lehetővé válik, hogy a szellemi tevékenység integráló ereje 
többségi (és a munkavégzők oldaláról kiinduló) hatalmat támasszon alá, a szellemi tényező 
integráló, hatalomképző ereje mindenki eszközévé váljék, (s így a szellemi termelő a 
történelemben először válik képessé arra, hogy ne más integráló erők eszközeként, hanem 
önmagát képviselve lépjen fel a társadalom alakításában). 
  
Amikor Marx és kortársai előtt felmerült egy kapitalizmussal szembeni alternatíva lehetősége, a szellemi 
termelés jelentőségét már lehetett ugyan érzékelni, a szellemi termelés súlya, aránya a társadalomban 
azonban nem volt igazán számottevő, és a szellemi termelők nagy része nem is észlelte a maga 
ellenérdekeltségét az akkor éppen diadalmasan előrenyomuló, csúcspontjára érő kapitalizmussal 
szemben. Így a marxizmus, miközben – mintegy utópiaként „kommunizmusnak” nevezve – felvázolta a 
szellemi termelési mód néhány jellegzetességét; a kapitalizmus alternatíváját (egy kapitalizmusból kilépő 
társadalom gyakorlati megvalósítását) illetően beletévedt egy olyan zsákutcába, amelynek azután a 
huszadik században katasztrofális következményei lettek. Bár természetesen a néhány kortársa 
figyelmeztetése ellenére az orosz forradalmat elindító Lenin felelőssége igen nagy, s az őt fokozatosan 
háttérbe szorító Sztálin felelőssége még nagyobb a létrehozott zsákutca létrejöttében, a zsákutca alapjai 
már a marxi életműben, a felépített gondolatrendszer ellentmondásaiban kimutathatók. 



Hol siklott félre a marxi koncepció? 

Marxék a kapitalizmus alternatíváján gondolkozva alapvetően azt a társadalmi ellenerőt keresték, amely 
érdekelt a tőkés viszonyok meghaladásában. Erre a szerepre szinte adódott a munkásosztály, a tőke–
munka alapviszony másik pólusa, a tőkés társadalmak alávetett és kizsákmányolt tömege, a tőke 
elsődleges forrása. A történelmi formációkban osztálytársadalmakat látó{93} koncepció az 
osztálytársadalmakat elsősorban a bennük kialakult és rájuk jellemző egyenlőtlenségek igazságtalansága 
miatt veti el, a mindenkori alávetettek nevében, s a munkásosztályt e koncepció ebben az értelemben az 
ókori rabszolgák és a feudalizmus jobbágyai örököseinek tekinti. E három formáció egy olyan sorozatnak 
is felfogható, amelyben az alávetettek szabadsága, jogvédettsége egyfelől mind nagyobb, (és a „történelmi 
fejlődés”-koncepcióknak éppen ez az egyik legerősebb támasza); másfelől azonban Marxék azt is 
hangsúlyozzák, hogy a kizsákmányoltság is növekszik (legalábbis mind kimunkáltabbá válik{94}). Az 
alávetett osztályok – mint kárvallottak – szükségképpen szemben állnak a fennálló viszonyokkal, és ezért 
úgy tűnik, mintha a fennálló rend legfőbb ellenségei – és ezáltal potenciális meghaladói: Marx kedvelt 
kifejezésével „sírásói” – lennének. Ha eltekintünk is a kortárs vadromantika kedvelt temetői toposzának 
használatától (lásd még például a Kommunista Kiáltványnak a munkásosztály „kísértetével” riogató sorait 
is), ez a következtetés akkor is problematikus. Bár a munkásmozgalom korabeli szerveződése alapot 
adott ehhez a következtetéshez, (s e mozgalmak tömeg-, és világméretűvé növekedése a huszadik 
században még inkább igazolni látszott igazságát), éppen ez a következtetés a marxi koncepció „tragikus 
vétsége”{95}. Az elmélet itt önellentmondásba keveredik. Az osztályviszonyokat ugyanis a marxista elemzés 
minden társadalomban az adott formáció uralkodó viszonyainak ábrázolja, s hangsúlyozza, hogy 
magának az osztálynak a lényege is a viszony, amelynek fenntartásához a viszony mindkét oldala 
szükséges. Egy társadalom osztályai az adott társadalom belső elemei, annak lényegéhez 
tartoznak. És a történelem azt mutatja, hogy az adott viszonyok meghaladása sohasem ezektől a 
belső erőktől várható.{96} A rabszolga, a jobbágy természetesen szemben áll saját kizsákmányolásával és 
lázad is ez ellen. A rabszolgalázadások, a jobbágyfelkelések azonban nem döntik meg a rabszolgaság 
társadalmát vagy a feudalizmust, (gyakran csak a szerepeket próbálják megcserélni – Spartacus 
patríciusokkal vívat gladiátorjátékokat, Dózsát, ha győz, királlyá koronázzák –, új társadalmi viszonyokat 
nem képviselnek, hiszen ők maguk is a régi részei). Az, hogy az alávetett osztályok az adott társadalom 
belső alkotóelemei, azt is jelenti, hogy szemléletük, vágyaik, stb. jellegzetesen az adott társadalom által 
meghatározottak. Bár Marx és követői – nyilván érzékelvén ezt a problémát – nagy erőfeszítéseket 
tesznek annak hangsúlyozására, hogy a munkásosztály e tekintetben „más”; már maga az a tény, hogy az 
ideológiának állandó küzdelmet kell folytatnia az empirikus munkásság „kispolgári” törekvéseivel 
szemben{97}, jelzi, hogy ez alól a törvényszerűség alól talán a munkásosztály sem kivétel. 
  
Új társadalmi viszonyok – az összes többi formációra vonatkozó marxi elemzés szerint – úgy 
keletkeznek, hogy egyrészt fellépnek olyan erők, amelyek az előző társadalomhoz vagy legalábbis annak 
alapvető osztályviszonyához képest „külső” helyzetűek, valamilyen értelemben „harmadik erőt” 
képviselnek s éppen ezért alkalmasak arra, hogy más nézőpontjuk egy új termelési mód (egy új koordináta-
rendszerbe való átlépés) lehetőségét kínálja; másrészt az uralkodó osztályviszony képviselői (mindkét 
oldalról) egyre nagyobb számban csatlakoznak ehhez a „harmadik erőhöz”, az alávetettek azért, mert az 
új termelési mód és annak szemléleti rendszere nemcsak a vágyott felszabadulást ígéri nekik, de 
megmutatja annak irányát is; a hatalmon lévők pedig azért, mert ráébrednek arra, hogy hatalmi helyzetük 



az új alapon még biztosabb lehet. (Ahogy a nyugat-európai feudális nemesség mind jelentősebb része 
érzett rá mondjuk a tizennyolcadik században a tőke által biztosított lehetőségekre). Semmi ok annak 
feltételezésére, hogy ez a tőkés társadalom esetében másképpen lenne. Marxék, akik az antikapitalista 
küzdelemben éppúgy számíthattak a munkásosztály elégedetlenségére, „osztályharcos” potenciáira, mint 
egyes történelmi pillanatokban a polgári forradalmárok a paraszti tömegek támogatására, ezen a ponton 
szembekerültek saját történelemképükkel, és az ellentmondás feloldására egy zsákutcába vezető utat, a 
munkásosztály idealizálását választották. (Pedig már eddig is számos olyan történelmi esemény volt, 
amely összetett okok következtében, de legalábbis mindenesetre kételyeket ébreszthetett az alávetettek 
felkeléseinek egyértelműen előremutató szerepét illetően: a feudalizmus szelleme elleni küzdelemben 
oroszlánszerepet játszó Luther sem véletlenül határolódik el Münzer parasztfelkelésétől; Vendée pedig 
annak példája, amikor a meghaladott társadalmi viszonyrendszer alávetett, de belső osztálya különböző 
okokból, de legfőképpen azért, mert egész létformája a régi rendhez köti, inkább a régi rend mellett áll ki, 
mintsem hogy csatlakozzék egy számára idegen új rendszer létrehozóihoz). 
  
A munkásosztály ilyetén idealizálása nem volt szükségszerű. Mint a korábbi idézetek is mutatták, a 
Marxék által felvázolt alternatíva lényege a szellemi termelés, így az alternatíva alanyául természetesen 
kínálkozott a szellemi termelők csoportja. Azt is látni lehetett volna, hogy a fennálló rendszer valóságos, 
a rendszer lényegi magját elutasító támadói szinte kivétel nélkül szellemi termelők, természetesen magukkal 
Marxékkal az élen. Ám az a tény, hogy abban a korban a szellemi termelők még túlságosan kevesen 
voltak ahhoz, hogy alternatív társadalmi erőt képezzenek, az a tény, hogy még ezen szellemi termelők 
nagy része is (mint ez a „harmadik erők” esetében mindig így van) a fennálló rend támogatójaként 
tevékenykedett; s az emberi élet rövidsége, mely türelmetlenségre, a vágyott tendenciák sürgetésére 
sarkall, arra késztette Marxékat, hogy – a romantika polarizáló szemléletének is engedve – minden 
reményüket a „megalázottak és megszomorítottak” általuk „proletárnak” nevezett tömegeibe helyezzék. 
(A „proletár” egyébként különösen szerencsétlen elnevezés. Az antikvitásban, ahonnan származik, a 
„panem et circenses” által fenntartott élősdi tömeget jelenti{98}, s bár Marxék átértelmezték a kategóriát, 
osztályharcos hősi pátosszal ruházták fel, és sokan a munkásosztály tagjai közül képesek is voltak azután 
e hősi pátosz, a „proletáröntudat” átélésére és az ennek jegyében való cselekvésre{99}; a szimbólumokat 
nem lehet büntetlenül használni, azok asszociációrendszerét önkényesen annullálni. Bár a klasszikus 
proletariátushoz kötődő asszociációkat ettől fogva igyekeztek a „lumpenproletár” specifikáló fogalmával 
leválasztani az idealizált „proletariátusról”, azt nem lehetett megakadályozni, hogy a kapitalizmus 
ellenerejének tekintett, idealizált „munkásosztály” vonásait jelentős mértékben a nyers fizikai munka, a 
„csak a láncait veszíthető” nincstelenség határozza meg. S minthogy a „proletár” fogalmához számos 
negatív asszociáció kötődik, ezt az elnevezést az öntudatos munkások egy része sértőnek is találta, nem 
azonosult vele, s – miként a parasztság a jobbágyság és a szegénység stigmáitól – minél gyorsabban 
szabadulni is igyekezett tőle). 
  
Ettől fogva (a munkásosztály képviseletében fellépő) szocialista mozgalmakat mindvégig az a kettősség 
jellemzi, hogy egyfelől – a történelem valódi alakulásának, (s mint láttuk a marxi jövőkép tartalmi 
lényegének is) megfelelően – igyekeznek az empirikus munkásságot szellemi termelővé tenni (ez 
nyilvánul meg a munkás-önképzés megannyi formájában éppúgy, mint magában a politikai mozgalomban, mint 
döntően szellemi tevékenységet folytató aktivisták kitermelőjében); másfelől azonban mindvégig ragaszkodnak 
ahhoz, hogy az eszményi antikapitalista a – fizikai – munkás, s ennek jegyében a szellemi termelőket 
rendre alávetik a „fizikai munkás” idealizált eszményének. (Ennek a kettősségnek a szocialista 
mozgalmakban s a szocialista társadalmakban megnyilvánult következményeit részletesen a 7. fejezetben 



tárgyaljuk majd). Csak a huszadik század végén jut el oda a marxista és marxizáló elmélet, hogy – látva a 
szellemi termelés egyre nagyobb szerepét – a szellemi termelőket is „munkásnak” (sőt, bizonyos 
vonatkozásokban: „proletárnak”) tekintse, s ekkor felerősödik Marx azon szövegeire való hivatkozás is, 
ahol Marx a szellemi termelőknek legalábbis egy részét besorolja a munkásosztályba, illetve ahol a tőke–
munka ellentétet hangsúlyozza, amelybe a szellemi munka is beleérthető, hiszen a tőke természetesen a 
szellemi munkát is kizsákmányolja (mint, említettük, a huszadik században egyre növekvő mértékben{100}). 
  
Kétségtelen, hogy a tőke – amely mindinkább rákényszerült arra, hogy egyre növekvő mértékben építsen 
a szellemi munkára, az utóbbi években egyre látványosabban próbálja a szellemi termelők tömegeit is 
proletarizálni, ugyanolyan értéktöbblet-termelővé változtatni, mint hajdan a fizikai munkavégzők 
tömegeit, s kétségtelen, hogy ez egyre nagyobb mértékben teszi a szellemi termelők tömegeit is nyíltan 
ellenérdekeltté a tőkével szemben. A szellemi termelők igazi, alternatíva alapjául szolgáló 
ellenérdekeltsége azonban nem innen származik. (Az osztályjellegű viszony, a bérmunka önmagában csak a 
bérharcot, illetve az elosztás egyenlőtlenségéért való küzdelmet implikálja). A szellemi termelők abban a 
folyamatban kerülnek szembe a tőkével, amit Marxék a burzsoá és a citoyen közti hasadással jellemeznek. A 
szellemi termelőt összeköti a tőkével az individuális szabadság eszménye, a fejlődés, az innováció melletti 
elkötelezettsége, a tudatos társadalomalakítás ambíciója, és sok más mozzanat is. Ezért a feudális 
társadalommal szemben a szellemi termelő „polgár”, a tőkés pedig szellemi termelői szerepet is betölt. 
Amikor azonban a tőke új társadalmat alkot, a két pozíció elválik egymástól: a tőke alapvető szempontja, 
az értéktöbblet-orientáció társadalomalkotó elvvé válik, ami a szellemi termelést egyszerre ösztönzi és 
akadályozza; a tőke – mint új uralkodó erő – számára a szellemi termelés eszközzé válik, a szellemi 
termelés pedig a maga társadalomalakító energiáit (és sajátos termelési módját) most már az új uralkodó 
erővel, az új renddel szemben is kezdi kibontakoztatni. A szellemi termelő ily módon éppolyan „harmadik 
erővé” válik, mint a feudalizmus társadalmában a polgárság, (amely nagyon sokáig a tőle mindinkább 
idegenné váló uralkodó rendszer támasza, miközben tevékenységében kidolgozódik az a termelésfajta, 
amely majd lehetővé teszi e rendszer leváltását). 
  
Az „osztálytársadalom” fogalmának marxi bevezetése az antikapitalista fellépés jelentőségét még 
nagyobbra növeli azáltal, hogy így az „osztálytársadalom” operacionális fogalmával az osztálytársadalom 
– minden osztálytársadalom – megkérdőjelezése is lehetővé válik. Vannak ugyan, akik a szellemi termelés 
dominanciára jutását úgy képzelik el, hogy ez – miként hajdan a tőkés polgárság győzelme – egy új 
osztálytársadalom kialakulásához vezet (Konrád és Szelényi ezen alapuló ismert elméletére később még 
visszatérünk), azonban a szellemi termelés természete (erre is részletesebben kitérünk majd) nem 
osztályjellegű, így az osztály nélküli társadalom lehetőségét magában hordja (e lehetőséget éppen 
ez a termelési mód hordja magában. Szemben a klasszikus munkásosztállyal, amelyről ugyan Marxék több 
helyütt bizonygatták, hogy az első osztály a történelemben, amely az osztálynélküliségben érdekelt, ám 
amennyiben ez igaz, ez minden korábbi alávetett osztályra is érvényes lenne; s másfelől a 
munkásosztályra is érvényes, hogy az osztály létében, az ebből adódó habitusokban semmi sem hordozza 
az osztálynélküliség garanciáit, csupán a tagadás, a fennálló viszonyok tagadása, ami azonban sosem elég. 
Marxék maguk is csak a tagadó mozzanatot hangsúlyozzák, azt, hogy a munkásosztály úgy hozza létre az 
osztálynélküliséget, hogy végső lépésként önmagát is megszünteti. Ám ez a megoldás, ami a magát saját 
hajánál fogva a mocsárból kirántó Münchausen báróra emlékeztet, megint ellentmondásban van más 
marxi történelemelemzésekkel. Ha az osztály lényege a viszony, akkor a munkásosztály nem utolsó 
lépésként szünteti meg magát, hanem a tőkével együtt; ám mint ezt később a szocializmusok elemzésénél 
látni fogjuk, a fő probléma éppen a megszüntetés pillanatában adódik: ha az adott társadalmi erőnek csak 



negatív-tagadó viszonyulása van a fennállóhoz, de nem hordozza magában egy alternatív 
társadalomintegráció potenciáit, akkor a „megszüntetés” sem történhet meg). 
  
Amikor az osztálytársadalmakat megszüntető „főszereplő” nem konkrétan van meghatározva, Marx 
használ olyan megfogalmazásokat, amelyek alkalmazhatók a szellemi termelőkre. Például: „Az 
egyéneknek ez a meghatározott osztályok alá besoroltsága csak akkor szüntethető meg, amikor már egy 
olyan osztály alakult ki, melynek az uralkodó osztállyal szemben többé nem egy különös osztályérdeket 
kell érvényre juttatnia”. (Marx–Engels, 1960/2, MEM, 3, p. 63). A szellemi termelőnek, mint a későbbi 
fejezetekben látni fogjuk, éppen ez az egyik legfőbb sajátossága. Ebben a megfogalmazásban csak az nem 
világos, hogy ha egy olyan történelmi szereplőről beszélünk, amelynek „nem kell különös 
osztályérdekeket érvényre juttatnia”, akkor azt miért kellene „osztálynak” nevezni? Nem, a szellemi 
termelők összessége – éppen a fentieknek megfelelően – nem osztály. 
  
Egy további, az alternatíva domináns cselekvő alanyainak megtalálását segítő döntő mozzanat az 
antikapitalista alternatíva azon sajátossága, hogy per definitionem végbe kell vinnie a kapitalizmus legfőbb 
pillérének, a csereérték uralmának megszüntetését. A klasszikus munkásságnak azonban, amely a 
tőkeviszony „belső” osztálya, egész léte a bérmunkához kötődik. Munkájára – mely sorvasztott, 
nagymértékben részfeladatokra és döntően (bár természetesen nem csupán) fizikai képességekre redukált 
munka – nem jellemző, hogy kidolgozott alternatívát képviselne a csereérték uralmával szemben{101}. 
Árulkodó, hogy mint Marx – helyesen – megjegyzi, a munkaidő a munkásosztály győzelme után is a döntő 
mérce maradna (márpedig a munkaidővel mért teljesítmény jellegzetesen a csereértéken alapuló gazdaság 
alapeleme). A szellemi termelés ezzel szemben munkaidővel igen kevéssé mérhető{102} (nem véletlen, hogy 
a tőke persze megpróbálja ebbe a ketrecbe beszorítani a szellemi termelőket is); a szellemi termelés 
logikája – mint erre még többször visszatérünk – számos ponton ellentétes a tőke logikájával, s 
ezért a szellemi termelők termelési módja nem csak az egyszerű tagadás módján, tehát 
negatívan áll szemben a csereérték uralma alatt álló világgal, hanem tartalmaz állításként, tehát 
pozitíve szembeállítható alternatív mozzanatokat is. Méghozzá olyanokat, amelyek azt jelzik, hogy a 
tőke egy ponton feleslegessé válik. Maga Marx írja: 
  

„A munka többé nem annyira a termelési folyamatba bezártként jelenik meg, mint inkább az 
ember őrzőként és szabályozóként viszonyul magához a termelési folyamathoz. (…) A 
munkás a termelési folyamat mellé lép, ahelyett hogy fő ágense lenne{103}. (…) Ebben az 
átváltozásban nem a közvetlen munka, amelyet az ember maga végez, nem is az idő, amelyet 
dolgozik, hanem a saját általános termelőerejének elsajátítása, az, hogy megérti a természetet és 
uralkodik felette{104} társadalomtestként való létezése révén – egyszóval a társadalmi egyén{105} 
kifejlődése az, ami a termelés és a gazdagság nagy alappilléreként jelenik meg.” (Kiem.: K.Á. 
– K.G.) „Mihelyt a munka közvetlen formában többé nem a gazdagság nagy forrása, akkor a 
munkaidő többé nem mértéke és szükségképpen nem mértéke a gazdagságnak és ezért a 
csereérték a használati értéknek. A tömeg többletmunkája nem feltétele többé az általános 
gazdagság fejlődésének, éppúgy nem, mint a kevesek munkátlansága az emberi faj általános erői 
fejlődésének. (…). Egyfelől tehát a tőke a tudomány és természet, valamint a társadalmi 
kombináció és a társadalmi érintkezés minden hatalmát életre hívja, hogy a gazdagság 
teremtését (relatíve) függetlenné tegye a reá felhasznált munkaidőtől. Másfelől ezeket az így 
létrehozott óriási társadalmi erőket a munkaidővel akarja mérni, és azok közé a határok közé 
akarja beszorítani, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a már létrehozott értéket mint értéket 



fenntartsák. (…) Az állótőke fejlődése jelzi, hogy milyen fokig vált az általános társadalmi 
tudás, ismeret közvetlen termelőerővé, és ezért milyen fokig kerültek magának a társadalmi 
életfolyamatnak a feltételei az általános intellektus ellenőrzése alá, és vannak neki 
megfelelően átformálva” (Marx, 1984, MEM 46/II. 168–170) E szövegrészlet néhány 
elemében: a „munkásban”, aki „a termelési folyamat mellé lép”, illetve a „termelőerővé vált 
általános tudás, ismeret” alanyában egyértelműen a szellemi termelőt ismerhetjük fel. 

  
Minthogy azonban Marxék elkötelezik magukat a „munkásosztály” mellett, amelyet helyenként 
hasonlóképpen fetisizálnak, mint a narodnyikok a parasztságot, a burzsoázia hipokrízise által keltett 
indulataik hevületében az erkölcsi magasabbrendűség vonásaival ruházva fel a munkásosztály tagjait{106}, 
egyrészt fogalomhasználati ellentmondásokba keverednek, másrészt az utópizmussal való minden 
küzdelmük ellenére maguk is utópizmussal bírálhatóvá válnak. 
  
A fogalomhasználati ellentmondások lényege, hogy miközben történelemkoncepciójuk túlnyúlik a 
kapitalizmuson, az elemzések gyakran a kapitalizmusbeli sajátosságokat összemossák a kategóriák 
formációfüggetlen tartalmával. Ha például magát a „termelés” fogalmát vesszük, ennek sajátosságait vagy 
azonosítjuk az adott formával, s akkor jogos lenne azok kritikája, akik a „termelés” mint olyan 
megszűnését, s ezzel a marxi „termelési mód” koncepció érvénytelenné válását feltételezik; vagy a 
termelés fogalmát függetlenítjük kapitalizmusbeli sajátosságaitól. Marxéknál azonban a két megoldás 
gyakran keveredik egymással, s ez olykor gyengíti az elmélet koherenciáját. 
  
Marx, az Értéktöbblet-elméletek című írásában{107} Adam Smith nyomán egyértelműen megkülönbözteti 
például a termelő munkát a nem-termelőtől. Megkülönböztetése nagymértékben következik a 
munkásosztályt favorizáló álláspontjából, munkásideológiájából. A „termelő” eszerint a definíció szerint 
(csere)értéklétrehozó, árutermelő (ez lehet szellemi termék is), munkája tőkévé változik; a nem-termelő 
csak használati értéket termel (ilyen például a munkaképesség karbantartása az orvos által). De egyrészt 
ilyen definíció mellett a „termelő” és „nem-termelő” munka közti határ nehezen húzható meg azoknál a 
szellemi munkáknál, amelyek csereértéket és árut is termelnek. Másrészt, s ez a lényeg, ilyen értelemben 
egy kapitalizmuson túli társadalmat már nem jellemezhetne a „termelés” fogalma, s különösen nem, ha a 
termelésben éppen a szellemi termelés elemei dominálnak. Még határozottabban jelentkezik ez a 
Grundrissében: 
  
  

„Hogy mi termelő munka és mi nem (…) annak magából a tőke különböző oldalainak 
szétválasztásából kell adódnia. Termelő munka pusztán az, amely tőkét termel. (…) A 
zongorakészítő újratermel tőkét, a zongorajátékos csak jövedelemre cseréli a munkáját. De a 
zongorajátékos zenét termel és kielégíti zenei érzékünket, némiképp termeli is azt? 
Csakugyan azt teszi; munkája termel valamit, de azért nem termelő munka a gazdasági 
értelemben véve; éppúgy nem-termelő, mint a bolond munkája, aki agyrémeket termel. A 
munka csak azáltal termelő, hogy saját ellenkezőjét termeli. (…) Csak az a munka termelő, amely 
tőkét termel, hogy tehát az a munka, ami ezt nem teszi, bármily hasznos is legyen – éppúgy 
káros is lehet – a tőkésítés szempontjából nem-termelő, ennélfogva nem termelő munka 
(…) Termelő munkás az, aki közvetlenül gyarapítja a tőkét”. (Marx, 1984, MEM, 46/I. 202, 
lj.). A nem-termelő művész tehát legfeljebb csak ösztönzője a termelésnek. Ez a 
gondolatmenet természetesen megáll a maga lábán, de csak a tőkés termelési módban 



érvényes, (mint ahogy Marx mondja is: a tőkét nem termelő munka a tőkésítés szempontjából 
nem termelő). A későbbi marxizmusnak a szellemi termeléshez, és az államszocializmusnak 
a szellemi termelőkhöz való viszonyát is meghatározta azonban ez a definíció, egy 
kapitalizmuson belül érvényes állítást kiterjesztve egy kapitalizmuson túli igénnyel fellépő 
alternatíva világára is. 

  
A munkásosztály fetisizálásának egy másik következménye (és oka is) az a romantikusan polarizált 
szemlélet, amely az osztályviszonyból az osztályharc felvállalását, az alávetett osztály harcában való 
részvételt vezeti le: a „harc” logikája megerősíti a végletekben való gondolkodást: a „saját oldal” 
idealizálását és a másik oldal démonizálását. Ez azután az elmélet alakulását is befolyásolja: olyan 
(természetesen tömegmozgósításra alkalmas, csak éppen elméleti és gyakorlati problémákat szülő) 
messianisztikus célok kitűzéséhez vezet, amelyek messianizmusát jól kifejezik az Internacionálé ismert 
sorai: „Ez a harc lesz a végső”, „semmik vagyunk, s minden leszünk”. Marx egyfelől gyakran józanul 
elhárítja a jövő megjósolására vonatkozó igényeket, másfelől azonban, amikor mégis sejteti a maga 
jövőképét (ami nélkül persze nem lehet az alternatíva igényével fellépni), ez a jövőkép nagyon is 
utópisztikus. Miközben a marxi történelemszemlélet egésze dialektikusan mutatja be az emberi létezés 
ellentmondásosságát, a „kommunizmus” mintegy az emberi természetből a félistenek világába való 
átlépést, minden lényeges ellentmondás megszűnését feltételezi. Az elméleti hiba itt abból származik, 
hogy miközben nem csak a kapitalizmus, hanem minden osztálytársadalom megszüntetését célul tűzve 
Marx az egész emberi történelem „visszavételét” vizionálja, összemosódik az osztálytársadalmak 
osztályviszonyokból fakadó elidegenedettsége (amely valóban az osztálytársadalmak terméke, s így 
„történelmi”, tehát történelmileg meg is szüntethető fejlemény) a különös és a közös érdekek egymással 
való ütközésével (ami az emberi Nem lényegéhez tartozik, s ezért az emberi történelemben 
megszüntethetetlen). Az elidegenedés megszüntetése nem egy olyan paradicsomi állapotot jelent, 
amelyben nincsenek többé ellentmondások, érdekütközések, stb. hanem „csak” azt, (amit egyes helyeken 
Marxék is hangsúlyoznak), hogy a „közös” érdek úgy van megszervezve, hogy a „különös” érdekek 
megjelenítői, az egyes emberek választásainak többé-kevésbé biztosítottak a szabadság-feltételei. Ez nem maga az 
Éden, hanem egy, – továbbra is ellentmondásoktól terhelt, de az eddigieknél (még) – szabadabb 
társadalmi forma. 
  
A marxizmus azzal az igénnyel lépett fel, hogy felszabadítsa a munkásosztályt. A szándéketika mércéjével 
a történelem legtiszteletreméltóbb erőfeszítései azok, amelyek az egyenlőtlenségek igazságtalanságának 
csökkentésére vagy megszüntetésére, az alávetettek felszabadítására irányulnak. A következmények 
alapján megítélve persze e megváltásideológiák és mozgalmak közül csak azok nyerik el az utókor 
tiszteletét, amelyek valóban felszabadításhoz, a szabadság növekedéséhez vezettek. Így az alapvető kérdés 
e tekintetben az, hogy mi jelenti a „munkásosztály felszabadítását”. A marxista mozgalmak ebben a 
vonatkozásban a huszadik században (legalábbis részben) zsákutcában jártak. A munkásság 
„felszabadítása” nem jelenthet egyebet, mint a bérmunkás-viszony megszüntetését és a munka 
olyan szétdaraboltságának feloldását, ami – ahogy ez eddigi történelmünkben történt – a munka 
szükségképpeni megosztását döntően nem az egyéni képességek, motivációk, sajátosságok 
alapján valósítja meg, hanem az egyén képességeinek részterületekre szorításával, 
sorvasztásával. A munkásság felszabadítása nem jelenthet egyebet, mint a fizikai és szellemi 
munka közötti elidegenedés leküzdését, a munkásság szellemi termelővé változtatását. A 
marxista mozgalmak tettek ugyan ennek érdekében is erőfeszítéseket, (említettük már a munkás önképzés 
jelentőségét, s lesz még szó a szocializmusok oktatás-, és kultúrpolitikájának ezzel kapcsolatos 



sajátosságairól), de az elméletben meghagyott ellentmondás másik pólusának engedelmeskedve, jelentős 
részben ezzel ellentétes irányban, a szellemi termelőknek a munkásosztályba integrálásával, a 
munkásosztálynak való alárendeléssel próbálták a fizikai és szellemi munka közti szakadékot 
megszüntetni, ez pedig nem növeli a (fizikai) munkásság szabadságát, a szellemi termelőkét viszont 
csökkenti. (És ezzel lényegében ugyanabba az irányba tereli a szellemi termelőket, amelybe a tőke is 
szeretné). 
  
Az összes elméleti – és nagyon is gyakorlati következményekkel járó – ellentmondás végül is arra 
vezethető vissza, hogy miközben Marxék a történelem egészére vonatkozóan kidolgozzák a termelési 
módok elméletét, a kapitalizmus utáni termelési módra vonatkozó következtetéseik kevésbé 
megalapozottak. S mivel Marxék a kezdetektől fogva igyekeztek az elméletet összekötni az elméletben 
megfogalmazott célok megvalósítására irányuló gyakorlati törekvésekkel, belemerültek a politikai 
cselekvésbe, ám ez azzal a következménnyel járt, hogy az elmélet legfontosabb oldalai maradtak 
kidolgozatlanul, sőt, a gyakorlati cselekvés az elmélet eltorzulásához is vezetett. Marxék egyes 
megfogalmazásaiból, tevékenységük jellegéből is következik a későbbi marxisták extrém politizmusa 
(jelentse ez a politizmus a parlamenti politizálás fetisizálását, mint a szociáldemokratáknál, vagy a 
„forradalmi”, akcionista politika fetisizálását, mint a bolsevikoknál); ez az extrém politizmus alapvetően a 
politikai cselekvéstől várja a társadalom átalakítását, ami megint csak ellentmond a marxi elmélet ennél jóval 
differenciáltabb történelemszemléletének. Ellentmond azért is, mert a marxi elmélet mint program 
egyik sarkalatos pontja az elidegenedés megszüntetése, ezt pedig nem lehet olyan elidegenedett 
eszközökkel elérni, mint amit a modern politikai cselekvés nyújt: a modern homo politicus pedig – 
mint ezt számos huszadik századi példányán láthattuk – végletesen elidegenedett, személyisége 
töredékére redukált életgyakorlatot folytat, s már csak ezért is alkalmatlan egy valóban felszabadító 
program végigvitelére. De ellentmond a politikai redukció az elmélet alapjainak abban is, hogy a marxi 
történelemelemzés egyértelműen úgy mutatja be a társadalmi formációk változását, hogy ez mindig 
évszázadokig tartó folyamatok következménye; a gazdaság, a technika, az együttélési formák, az 
ideológiák, az etikák megannyi változásának egymásra hatásában alakul, s bár e tényezők sorában jelen 
van a politikai cselekvés is, az új társadalmi formáció létrejöttében a közvetlenül ezt célzó politikai 
cselekvés rendszerint az utolsó lépések egyike, (és nem is szükségképpen kerül rá sor). A döntő tényező 
pedig az új termelési mód és az annak megfelelő tulajdonviszonyok kialakulása. A marxista gondolkodók 
ebből az összefüggésrendszerből kiragadták a tulajdonviszonyok kérdését (márpedig – nem győzzük 
hangsúlyozni – a tulajdon: magántulajdon, közösségi tulajdon, állami tulajdon, stb. önmagában nem 
specifikál egy társadalmi formációt, a tulajdon különböző formái a legkülönfélébb társadalmakban jelen 
lehetnek), s bár az, hogy melyik termelési mód uralkodik, függ a tulajdonviszonyok jellegétől (erre 
vonatkozóan érdemes Tőkei Ferenc elemzéseit figyelembe venni), ám az alapvető, az adott formáció 
természetét meghatározó tényező mégis a sajátos termelési mód. S ami még több probléma 
forrása, hogy a tulajdon kérdését összekapcsolva a politikával, ahhoz a feltételezéshez jutottak, hogy a 
kapitalizmuson túli formáció megteremtésének kulcsa a tulajdonviszonyok politikai megváltoztatása. 
Magának Marxnak a nyilatkozatai ezzel kapcsolatban ellentmondásosak, vannak olyan szövegrészek, 
amelyek megengedik ezt a következtetést, másutt – például a Gazdasági-filozófiai kéziratok közismert, a 
nyerskommunizmusra vonatkozó passzusában – figyelmeztet arra, hogy a termelési viszonyok kellő 
érettsége nélkül a formációváltoztatás eleve kudarcra van ítélve. A marxisták azután megint csak azzal 
próbálták áthidalni az elmélet és gyakorlatuk extrém politizmusa közötti feszültséget, hogy a 
kapitalizmust meghaladó formációváltás „más” mint az addigiak, hogy itt kivételesen a politikának van 



kulcsszerepe, stb. A következmények, mint a huszadik század történelmében láthattuk, katasztrofálisak 
voltak. (Hogy miképpen is ment végbe ez a folyamat, ezt a 7. és 8. fejezetben részletezzük). 
  
Összességében úgy látjuk tehát, hogy míg a történelem értelmezésére használható marxi termelési mód 
elmélet (továbbra is) igen jó kiindulópont a kapitalizmus meghaladásához, s maguk Marxék ennek alapján 
pontosan ábrázolva a kapitalizmus lényegi ellentmondásait, azokból a meghaladás irányát is felismerték; a 
meghaladás módjára vonatkozó elképzeléseiket megalapozó osztályharc-felfogásuk (az alapvető 
osztályviszony szereplőit illető) téves feltevéseken alapult, és olyan további következtetésekhez vezetett, 
amelyek nemcsak a gyakorlatban eredményeztek zsákutcát, de saját történelemszemléletük 
alapgondolataival is ellentmondásban vannak. 



Mi a szellemi termelés, ki a szellemi termelő és hogyan jön létre a szellemi termelési mód? 

Miután megkíséreltünk elszakadni a hagyományos marxizmus munkásosztály-fetisizmusától és a 
kapitalizmus alternatíváját jelenthető társadalmi formáció fő ágenseként a „szellemi termelőt” állítottuk 
előtérbe, természetesen nem takaríthatjuk meg annak definiálását, hogy pontosan mit is értünk a 
„szellem” fogalma alatt (ezt részletesen majd a negyedik fejezetben próbáljuk meg kifejteni). Szellemi 
tevékenységnek tekintünk mindent, amit az ember tudatos gondolkodása irányít (nem húzva éles határt e 
tudatosság és az emberi psziché nem-tudatos működései között, de – mint erről is később még lesz szó – 
nem tekintve szellemi tevékenységnek az ösztönkésztetéseket, a reflexeket, a mechanikus, rutinszerű 
cselekvéseket). Szellemi munkának tekintjük azokat a szellemi tevékenységeket, amelyek valamilyen cél 
érdekében valamilyen produktum, meghatározható (tárgyi vagy szellemi) termék létrehozását 
eredményezik (vagy legalábbis ilyen termék létrehozására irányulnak). Végül szellemi termelésnek tekintjük a 
szellemi munka mindazon formáit, amelyek részt vesznek a társadalomnak a mindenkori uralkodó 
termelési mód által integrált ön-újratermelésében. {108} 
  
A fenti meghatározások értelmében minden emberi tevékenységben jelen van nem csak a szellemi 
tevékenység, hanem a szellemi munka, sőt, a szellemi termelés mozzanata is, a „ki a szellemi 
termelő?” kérdésre tehát a válasz nem az „értelmiségi”, vagy a szellemi munkavégzők más hagyományos 
megjelölése. Potenciálisan mindenki szellemi termelő, valamilyen mértékben minden egyes 
ember részt vesz az emberiség önújratermelési folyamatában. Ám a kategóriának nem lenne 
értelme, ha nem lenne differentia specificája, s mivel a történelem a fizikai és szellemi munka megosztásával 
a szellemi erők felhasználásában jelentős egyenlőtlenségeket alakított ki, azt mindenképpen meg lehet 
állapítani, hogy egyes emberek (különböző okok következtében) sokkal nagyobb mértékben fejtenek ki 
szellemi termelői tevékenységet, sokkal nagyobb arányban végeznek szellemi munkát, s egyáltalán 
szellemi tevékenységet, mint mások. A munkamegosztás egyeseket drasztikusan korlátoz szellemi 
képességeik kifejtésében, sorvasztja e képességeiket: bár a szellemi tevékenység vagy a szellemi 
termelésben való részvétel mértéke nem azonosítható a munkamegosztásban elfoglalt hellyel, (tehát nem 
állítható, hogy azért, mert valaki „értelmiségi”, jelentősebb szerepet játszik a szellemi termelésben, mint 
aki nem az), a munkamegosztás nagy mértékben befolyást gyakorol arra, hogy ki milyen mértékben 
léphet fel szellemi termelőként. (S éppen ezért is olyan fontos a fizikai munka felszabadítása, a 
nagymértékben – de persze sosem teljesen – a fizikai képességek kifejtése felé terelt munkavégzők mind 
nagyobb mértékben szellemi termelővé tétele).{109} Mindenesetre mindenki annál nagyobb mértékben 
nevezhető szellemi termelőnek, minél több olyan szellemi tevékenységet folytat, ami azután 
termelési tényezővé válik az emberiség ön-újratermelési folyamatában. (S amikor szellemi 
termelőkről, mint meghatározott társadalmi csoportról, s adott esetben mint társadalmi cselekvések 
kollektív szubjektumáról beszélünk, akkor azokat a munkavégzőket értjük ezen, akik – töltsenek be 
egyébként bármilyen helyet a munkamegosztásban – az adott pillanatban képességrendszerüknek 
elsődlegesen és dominánsan ezt a szellemi termelői oldalát használják{110} Szellemi tevékenység és szellemi 
termelés különbségéről és viszonyáról könyvünkben még több ízben lesz szó). 
  
Ilyen értelemben természetesen szellemi termelőtevékenység (1) minden innovatív mozzanat, minden új 
felismerés, felfedezés, absztrakció, problémamegoldás. Ennek minden termelési módban mindig nagyon 
fontos szerepe volt, az utóbbi évtizedekben azonban a termelés alaptényezőjévé és az erre irányuló 



cselekvés egyre nagyobb tömegek társadalmi funkciójává vált. (2) Szellemi termelőtevékenységnek 
tekinthető – bár ezt már korántsem tekintik minden termelési módban a termelés részének (sőt, 
mondhatni egyetlen osztálytársadalomban sem tekintik annak{111}) – az innovációs törekvés azon fajtája, 
ami a társadalmi viszonyok változtatására irányul. (Amikor arról esett szó, hogy a marxista mozgalmak magán 
a mozgalomban való részvételen keresztül próbálták szellemi termelővé tenni a munkásosztály tagjait, 
akkor a politikai aktivitás volt az a szellemi tevékenység, amelynek ezt a szerepet szánták; később 
kitérünk majd arra, hogy egy kifejlett szellemi termelési módban a társadalomalakító aktivitás milyen 
módon jelenthet szellemi termelést). A társadalmi viszonyok változtatására irányuló szellemi tevékenység 
nagyon tágan értendő: a művészetek, a tudományos alapkutatások, a filozófia, ideológia, teológia, stb. 
gyakorlása mind ebbe a körbe tartozik. De szellemi termelőtevékenységnek tekinthető (3) nemcsak az 
innovatív, hanem a társadalom fenntartására, integrálására, szervezésére, igazgatására, adminisztrálására, a 
hagyományozott tudás őrzésére, átadására és működtetésére irányuló tevékenység is, (amelyet ugyan a különböző 
társadalmi formációkban általában szintén nem tekintenek termelőmunkának, de a termelésben játszott 
szerepét általánosan elismerik; azokat a munkamegosztásbeli pozíciókat pedig, amelyek közvetlenül a 
termelésben végzik el a szervezés, igazgatás, integrálás, stb. feladatait, – mint az igazgatók, 
munkavezetők, a termelést irányító mérnökök, stb. – a termelés felett diszponáló hatalmak – például a 
tulajdon képviselői – többnyire a „termelők” közé sorolják, jóllehet az általuk irányított munkavégzők 
ezeket az irányító munkákat nem mindig tekintik termelőtevékenységnek{112}.) Nem tekinthetők szellemi 
termelésnek a termelés azon elemei, amelyek mechanikusan, rutinszerűen, pusztán végrehajtóként hoznak létre 
bármilyen terméket. (Természetesen, ahogy minden munkában vannak szellemi mozzanatok, ugyanúgy a 
leginkább szellemi munkának tekintett tevékenységeknek is vannak ilyen értelemben nem-szellemi elemei 
is). A szellemi termelési mód kialakulása azt is jelenti, hogy a szellemi és nem-szellemi 
mozzanatok arányában állandó a növekedés a szellemi mozzanatok oldalán: egy kifejlett 
szellemi termelési módban ez válik az egyik legfőbb (bár mint látni fogjuk, nem kizárólagos, de 
tőle idegen szempontoktól – a haszonelvtől, a hatalom szempontjaitól, stb. –, felül nem írt) 
értékmérővé. 
  
A történelem eddigi szakaszaiban a szellemi termelés sosem volt a termelés domináns meghatározója. 
Voltak társadalmak, amelyekben szellemi termelők irányították a társadalmat (például a folyóvölgyi 
nagybirodalmak öntözéses gazdálkodásában ilyen szerepet töltöttek be a „papok”, „írnokok” és a 
bürokrácia különböző tisztségviselői). De ezekben a társadalmakban a termelés lényege, a meghatározó 
termelési mód az öntözéses földművelés és az erre épült adógazdaság volt, és a szellemi tevékenység ezt a 
termelési célt (illetve persze a birodalom fenntartását) szolgálta, (a szellemi termelők hatalmi pozíciói 
ellenére) nem volt önálló termelési tényező. A huszadik század fejleménye éppen az, hogy a szellemi 
termelés önmagában válik termelési tényezővé, fejlődik önálló termelési móddá, s szorítja vissza az egyéb termelési 
módokat. 
  
Ha visszakanyarodunk a marxi termelési mód fogalomhoz, jól ismert az az államszocializmusban az 
unalomig szajkózott séma, amely a termelési módot a termelőerők és a termelési viszonyok együtteseként 
határozta meg. Ha azonban nem szajkózzuk ezt a képletet, hanem megvizsgáljuk, hogy mit jelent ez a 
valóságban, vagyis mit jelent, hogyan is megy végbe termelőerők és termelési viszonyok vonatkozásában 
egy új termelési mód megjelenése, akkor azt látjuk, hogy (1) új termelőerők megjelenése új technikák, 
eszközök és technológiák, az ezekhez kellő új használatmódok, készségek és képességek, illetve az ezekhez az új 
fejleményekhez igazodó, azok által mozgatott új szociológiai csoportok, társadalmi szerepek megjelenését jelenti. Mindezt 
saját érdekében fejleszti a „régi” társadalom, ahogy ez a kapitalizmus esetében is látható: a régi társadalmi 



viszonyoknak, a haszonelvre, a piacgazdaságra alapozott társadalom, azaz a kapitalizmus viszonyainak 
fennmaradása közben (és nem utolsósorban e viszonyok fennmaradása érdekében) jelenik meg mindez 
az új, s bár ezek az új mozzanatok mindig hordoznak az adott társadalmi viszonyoktól független 
elemeket is, és számos újítás egyáltalán nem az adott viszonyok fenntartása jegyében születik, 
amennyiben e viszonyok fenntartására használható, a régi társadalom támogatja megjelenésüket és 
nyomban igyekszik ezen új elemeket beépíteni a rendszerébe. (2) Az új termelési viszonyok az új 
termelőerőkkel adekvát kapcsolódási, együttműködési, társadalomszervezési, alá-, fölé- és mellérendeltségi formák, 
ezek azonban egyáltalán nem feltétlenül harmonizálnak a fennálló renddel, amelynek megvannak a maga 
lényegéből – a kapitalista társadalom esetében a tőkeviszonyból – adódó kapcsolódási, együttműködési, 
társadalomszervezési, alá-, fölé- és mellérendeltségi formái. Ezért az új termelési viszonyok létrejöttét, 
mint a rendszer lényegét veszélyeztető fejleményt a régi társadalom nem támogatja. Ám ezek spontán, 
maguktól is létrejönnek az új termelők mindennapi viselkedésében és kapcsolataiban. (Ezt nevezik úgy a 
marxista zsargonban, hogy a termelőerők fejlődése „szétfeszíti” a fennálló termelési viszonyokat).{113} Ha a 
régi rendszer szembesül a viszonyok változásának szükségességével, megpróbál olyan viszonyokat 
kialakítani, amelyeken keresztül az új fejleményeket össze tudja egyeztetni saját alapelveivel, rendszere 
lényegével: ha már új viszonyoknak kell lenniük, ezek integrálódjanak az ő keretei közé. Ez egy ideig 
többnyire sikerül is, (sőt, a termelőerők fejlődése az esetek többségében olyan változásokat eredményez, 
amelyek gond nélkül integrálhatók a fennálló rendszer keretei közé), azonban – ha olyan új 
termelőerőkről és velük adekvát viszonyokról van szó, amelyek jellege ellentétes az uralkodó viszonyok 
jellegével –, akkor az új termelőerők és a termelés új viszonyai mindeközben olyan új termelési móddá 
állhatnak össze, amelynek kibontakozását már akadályozzák a fennálló társadalom keretei, s ezért ez az új 
termelési mód a dominancia igényével, egy új termelési mód új koordináta-rendszerébe való átlépés 
igényével lép fel. (Mindez így történt a feudalizmuson belül a polgárság termelési módjának – az ipar 
alapjait képező termelőerőknek és a tőkeviszonynak, illetve a tőkeviszonynak megfelelő érintkezési 
viszonyoknak, hierarchiáknak, etikáknak, stb. – kialakulása során, és így történik a kapitalizmuson belül is 
a szellemi termelésre építő termelőerőknek és a szellemi termelésnek megfelelő érintkezési viszonyoknak 
kialakulásával). A klasszikus ipari munkásosztály nem képviselt új termelőerőt és viszonyai – ha 
természetesen (mint minden alávetett osztály belső viszonyai) különböztek is az uralkodó osztályok 
viszonyaitól – nem voltak az új termelőerőkkel adekvát új viszonyok (az államszocialista társadalmak 
viszonyai, mint a 7. fejezetben látni fogjuk, ebből a szempontból kevert – és sok tekintetben a tőkés 
társadalommal adekvát – társadalmi viszonyok voltak). Az új, a kapitalizmus logikájával ellentétes 
logikájú termelőerők a szellemi termelésben jöttek és jönnek létre, az új termelési viszonyok a 
szellemi termelők között alakulnak ki, és a formációváltás akkor következik be, amikor a 
szellemi termelők – levetvén a tőkés kereteket – a maguk viszonyait és a maguk termelési 
módját juttatják érvényre, és – ilyen értelemben – uralkodóvá teszik a társadalomban. 
  
Hogy ez még nem következett be, ennek egyik fő oka az, hogy a „szellemi termelés” egyelőre nem állt 
össze a tőkés termeléshez hasonló termelési móddá; a régi rend ugyanis a szellemi termelés fő 
komponenseit egymástól külön igyekszik tartani. Ez nem feltétlenül tudatos törekvés, de a 
céhrendszer analógiája nagyon érdekes párhuzamot kínál ebből a szempontból. Mint fentebb már 
utaltunk rá, a céhszabályok legnagyobb része – lásd erről bővebben A Céh című írásunkat (Kapitány – 
Kapitány, 1998) is – arra irányult, hogy megakadályozza az ipari és kereskedelmi tőke egyesülését. 
Márpedig a tőkés termelési módnak éppen ezek egyesülése a létrehozó feltétele. A feudális rendszer irányítói 
nyilván nem azt érzékelték, és semmiképpen sem azt tudatosították, hogy egy új termelési mód fenyegeti 
szétfeszítéssel rendszerüket, s nem ezért próbálták akadályozni ezt az egyesülést, de az nyilván világos 



volt, hogy az ebből adódó fejlemények ellentétesek a fennálló rend logikájával és érdekeivel. Ugyanezt 
teszi a tőke a szellemi termelési mód komponenseivel. Mindenáron igyekszik megakadályozni, hogy a 
szellemi termelés önálló, alternatívaképes rendszerré álljon össze, ez az önálló, alternatívaképes 
rendszer viszont csak akkor jönne létre, ha a szellemi termelési mód legfőbb komponensei – (a) 
az innovatív szellemi termelés, (b) a társadalmi viszonyok szellemi termelése, és (c) az integráló, 
szervező, adminisztráló szellemi termelés – össze tudnának kapcsolódni. A tőke a szellemi 
termelők kordában tartására tett erőfeszítéseinek lényeges eleme az innovatív tevékenység szakterületi 
határok közé szorítása, fragmentálása és depolitizálása; ugyanakkor az establishment és annak ellenzéke 
között állandó feszültséget teremtve (tehát a társadalmi lét egy másik területét pedig túlpolitizálva) 
állandó érdekellentét helyzetébe hozza egyfelől a társadalom-fenntartó, integráló szellemi tevékenységek, 
másfelől a társadalom-átalakító szellemi tevékenységek képviselőit. Mindennek következtében a háromféle 
szellemi tevékenység a fennálló viszonyok között legfeljebb egyes személyek magatartásában képes egyesülni, 
és ez is meglehetősen ritka{114}. (Hogy ilyen esetben milyen lehetséges utak nyílnak, erre az utolsó 
fejezetben próbálunk meg választ adni, egyelőre csak a jelenlegi helyzetről beszélünk. Mindenesetre a 
probléma gyökere ugyanaz, mint bármely változásra megérett formáció összeomlása előtt: miképpen 
változtatható meg az addigi uralmi rendszer, amelynek hatalmas – és a mai uralmi rendszernek áttekinthetetlenül 
hatalmas – erők vannak a kezében? A történelem tapasztalatai az osztályharcon alapuló forradalom marxista 
illúziójával szemben azt mutatják, hogy a fennálló rendet önmagában semmilyen ellenérdekű 
osztály, vagy társadalmi erő fellépése nem tudja megdönteni, csak ha az ellentétes termelési 
módok közti verseny olyan fázisba torkollik, amikor már olyan általános érdek lép fel /az új 
termelési mód oldalán/, mely az uralkodó osztály tagjait is magával ragadja{115}, – ahogy ezt 
Marxék maguk is megfogalmazták: amikor a régi rend uralkodó hatalmai már nem tudnak a régi módon 
kormányozni.) 
  
Az egyes termelési módok, – mivel az új az előzővel szemben, annak korlátaival ütközve lép fel –, 
egymás tagadásainak tűnnek, ez azonban sosem ilyen fekete-fehér. Egyrészt valamilyen formában továbbél 
a korábbi formáció alapvető termelésfajtája is, csak most már nem uralkodó termelési módként, hanem 
valamely más szervezőelvnek alávetve, azáltal felülírva. (A feudalizmus a rabszolgaság elvét a jobbágyságban a 
magántulajdonnal írja felül – a jobbágy szolga marad, de magántulajdonos, aki a magántulajdonok 
személyes függésrendszerébe, a hűbérrendszerbe illeszkedik. A kapitalizmus a /feudális/ magántulajdon, 
és a tulajdonosok személyes függésrendszerén alapuló hierarchia elvét rendeli alá a haszonelvnek – a 
hierarchia jelentősége megmarad, de ettől fogva nem a birtok és az ezáltal meghatározott „születés” az 
alapja, hanem a tőkeerő. Ily módon élhet tovább a haszonelv is a szellemi termelési módban, de többé 
nem uralkodó elvként, hanem a szellemi termelés szempontjaival-érdekeivel felülírva). Másrészt a 
fentiekből az is következik, hogy a korábbi termelési mód felhasznált elemei az új társadalmi 
viszonyok között új funkciót kapnak. Lewis Mumford (egy korábbi lábjegyzetben más vonatkozásban 
már idézett) megfigyelése szerint (a letelepedett, mezőgazdaságra épült első társadalmak jellemző vonása, 
hogy) „Amint az gyakran megesik, a korábbi kultúra elutasított tényezője (vadászás) vált a mezőgazdasági 
közösségben az új uralkodó elemmé, csakhogy most már egy magasabb rendű település vezetésének a 
szolgálatába kellett állnia. A fegyverek ekkor már nemcsak azt a célt szolgálták, hogy állatokat öljenek 
meg velük, hanem azt is, hogy embereket félemlítsenek meg – embereknek parancsoljanak azok, akiknek 
kezében fegyver van”. (Mumford, 1985, p. 32). Alighanem ez is általánosítható, és nemcsak Mumford 
példájának baljós, elnyomásra használt módján; a korábbi kultúra elutasított tényezői pozitív, felszabadító 
erőkként is beépülhetnek{116}: a kapitalizmus pragmatizmusának vagy szabadságelvűségének számos, az 
elmúlt századokban kialakult fejleménye például – megváltozott formákban – bizonyosan használható 



lesz a szellemi termelési mód viszonyai között is. A történelem mindenképpen azt mutatja, hogy a 
formációváltások után szintézisek jönnek létre. Míg a fekete-fehér polarizációra épülő forradalmak 
rendre elbuknak: intoleranciájuk és a kellő szintézis elmaradása szükségképpen ellenállást, és többnyire a 
régi forma restaurációját váltja ki, amit a forradalmat korábban támogató tömegek is elfogadnak, 
minthogy szintézis nélkül az új forma semmiképpen sem képes többet nyújtani a réginél, annak relatív 
előnyeit nem építi be, s így bizonyos szempontból a réginél is rosszabbnak tűnik. Mivel azonban a 
restaurációval a már meghaladott negatívumok térnek vissza, (s mivel a forradalmak egyetlen történelmi 
érdeme, a régi megrendítése már megtörtént); így a szintézis többnyire bekövetkezik (mint ahogy az 
például az angol „dicsőséges forradalomban”, a parlamentáris monarchia kompromisszumában, s ennek 
keretei között a korábbi termelési mód elemeit beépítő, felülíró, és az új termelési mód rendszerét 
magasabb rendű szintézisként létrehozó modern polgári társadalom kialakulásával megtörtént). A fekete-
fehér forradalmi szemlélettel szemben a szintézis megkönnyíti azt is, hogy a korábbi domináns csoportok 
messzebb látó (vagy az uralkodó szempontoktól eltérő érdekek által vezérelt) tagjai felismerjék, hogy 
nekik is érdekük az új termelési mód elfogadása. 
  
A szellemi termelési mód uralomra jutása szempontjából van azonban még egy sajátos nehézség is. Mivel 
a fizikai és szellemi munka közti hasadás a történelem elején megtörtént, a szellemi tevékenység a 
történelem egésze folyamán döntően a mindenkori uralkodó csoportokhoz, különböző termelési 
módok domináns ágenseihez kötődött{117}. 
  
A kérdés tehát az, (és ez is lényeges kérdés), hogy a szellemi termelő miképpen bújik ki ebből a 
szerepkörből, a létező, uralkodó termelési mód, (esetünkben a kapitalizmus) érdekeinek 
képviseletéből. A válasz elsőre nem nehéz, benne van a 117. lábjegyzetben idézett gondolatban: az 
képes meghatározni a társadalmi mozgások irányát, „aki az anyagi termelés eszközeit kezében tartja”. A 
szellemi termelő helyzete annyiban más, mint bármikor a történelem során, hogy egyrészt a huszadik 
században végbement fejlemények a szellemi termelőket (továbbra is fennmaradó ideológiatermelő 
funkciójuk mellett, de annál sokkal tömegesebben) az anyagi termelési folyamatokban is kulcsszereplővé 
tették (s ezzel a tőke–munka viszonyban, a mindenkori osztálytársadalmak uralkodó osztály–elnyomott 
termelők viszonyában tömegesen az utóbbiak oldalára vetették); másrészt ennek az is a következménye, 
hogy az anyagi termelés imént említett eszközei (bizonyos értelemben) az ő kezükbe kerültek. Elvben tehát csupán 
arra van szükség, hogy ezeket az általuk jogilag még nem, de szakmailag egyértelműen uralt eszközöket 
jog szerint is a kezükbe vegyék. Ezt azonban megnehezíti, hogy a szellemi termelőket is irányító 
gondolatok (a jogrendszerről nem is beszélve) viszont a társadalom uralkodó anyagi hatalma, a tőke 
kezében vannak. Ez azzal jár, hogy a tőke olyan gondolatrendszereket preferál és segít dominanciára a 
szellemi termelők körében(is), amelyek a fennálló társadalmi rendszert segítenek fenntartani; a tőke 
érdekeit általános érdekként igyekeznek elfogadtatni, és a tőkeviszony minden ellentmondását elfedni a 
legkülönfélébb ideológiákkal, értékpreferenciákkal, politikai csatározásokkal; vagyis azt a látszatot 
konzerválják, mintha a fennálló társadalom lényege nem a tőkeviszony, hanem ezek az ideológiai, 
politikai, értékrendi küzdelmek lennének. 
  

„Ez az egész látszat” – mondják Marxék – „mintha egy meghatározott osztály uralma 
csupán bizonyos gondolatok uralma lenne, természetesen magától véget ér, mihelyt 
egyáltalában az osztályok uralma nem lesz a társadalmi rend formája többé, mihelyt tehát 
nem szükséges többé egy különös érdeket általános érdeknek vagy ’az általánost’ 
uralkodónak feltüntetni”. (Marx–Engels, 1960/2, MEM, 3, p. 47). 



  
A kérdés csak az, hogy mitől érne véget? Az idézet sorai között megint találunk egy mindehhez 
támpontul szolgáló gondolatot. Az „általános érdeket uralkodónak feltüntetni” kitétel azt is jelenti, hogy 
magának az uralomnak a gondolata is csak történelmi képződmény: a történelem során mindig 
uralkodott egy társadalmi osztály, mert az adott termelési mód általánosságát uralmi formaként 
is tételezte. A szellemi termelőknek – és ezen belül különösen a rétegként különvált 
„értelmiségieknek” – az osztálytársadalmakban éppen az volt az egyik leglényegesebb 
(ideológiai) funkciója, hogy megfogalmazzák az adott kor „általánosát”, amelyre aztán (hogy az 
éppen adott uralkodó osztály uralkodhassék a többi felett ezen osztály képviselői) uralmi 
funkciókat építettek (amelyeket viszont úgy tüntettek fel, mint ennek az „általánosnak” a 
képviseletét, azzal a logikai csúsztatással, hogy ami általános érdek, annak uralkodnia kell). 
Ezért aztán az osztálytársadalmak egész történelme az uralomért folytatott harc formáját öltötte, (s 
mellesleg az elnyomottakat is ebbe az irányba terelte, létrehozva azt a látszatot, hogy a dolgok 
megoldásának kulcsa a győzelem, vagyis az uralmi pozíciók megszerzése). A szellemi termelési mód, 
mint ezt még alaposabban kifejtjük, lényege szerint az általános képviseletén alapszik, de nem 
feltételez osztálytársadalmat és ezért uralmat sem{118}. A szellemi termelési mód dominanciára 
jutása ezért nem hatalmi harcként, nem egy korábbi hatalom megdöntéseként képzelhető el. 
  
A tőkés termelési mód a maga érdekében (szándékosan, de következményeit tekintve akaratlanul) 
létrehozza a szellemi termelési mód kialakulásának történelmi előfeltételeit, de a szellemi termelési 
mód akkor és azáltal jön létre, amikor a szellemi termelés egyre nagyobb arányú és jelentőségű, 
egyre rendszerszerűbb, s így egyre inkább a maga immanens törvényeinek engedelmeskedő 
önműködésének általánossága már átfogóbban érvényesül, mint a tőkeviszony általánossága, s 
így a tőkeviszony mint általánosság feleslegessé válik. 
  
Annak megítéléséhez, hogy egy ilyen szellemi termelési mód létrejötte utópikus ábránd vagy sem, először 
érdemes áttekinteni, hogy mi az, ami egy ilyen új termelési módra utaló jelként már ma is látható. Ezt 
kíséreljük meg a következő fejezetben. 



2. fejezet 
 A szellemi termelési mód felé 

Egy főszereplő színre lép 

Bármilyen szempontot válasszunk is egy korszak sajátosságainak megragadására – legyen az a termelési 
mód, vagy bármi más – minden kor (az általunk választott szempont szerint) a korra jellemző, és a 
korjellemző sajátosságoktól eltérő elemek együttesének fog mutatkozni. (Egyesek társadalomtudományi 
Gödel tételnek nevezik azt a megállapítást, hogy minden – társadalmi – halmazban fogunk találni olyan 
elemeket, amelyek ellentmondanak a halmazképző sajátosságoknak). Ez már csak azért is így van, mert az 
emberi Nem lényege, hogy individualitásokban létezik, ennek pedig az a lényege, hogy minden egyén a 
maga sajátos tapasztalatait közvetíti a társadalomegészhez. E sajátos tapasztalatok – éppen mert sajátosak 
– szükségképpen eltérnek a már felhalmozott, s az egyéneket különböző csoportokba tömörítő 
tapasztalatoktól (az egyén saját csoportjainak tapasztalataitól is), s így bármely egyén fog olyan 
tapasztalatokkal, sajátosságokkal rendelkezni, amelyek nem jellemzőek arra a csoportra, amelynek tagja. 
Ez a társadalom állandó diverzifikálódásának, mozgásának is az alapja. Ugyanez a törvényszerűség 
érvényesül a csoport és a csoportot tartalmazó nagyobb csoportok viszonyában is: minden kisebb egység 
rendelkezik olyan tulajdonságokkal is, amelyekkel a nagyobb egység, amelynek része, nem. 
(Természetesen az összefüggés fordítva is érvényes: bár a nagyobb egység mindig azokból a 
tapasztalatokból épül fel, amelyeket a csoport alkotóelemei szállítanak a csoport számára, a nagyobb 
egységgé válás maga belevisz egy olyan új elemet, az „Egész” szempontját, amellyel egyetlen rész sem 
rendelkezik. A nagyobb egységet tehát mindig olyan sajátosságok határozzák meg, amelyek nem 
jellemzőek teljesen egyetlen alkotóelemére sem, és olyan alkotóelemekből épül fel, amelyeknek minden 
tulajdonságával nem rendelkezik). 
  
Ily módon a tőkés termelési mód társadalma is kezdetektől fogva tartalmaz olyan elemeket, amelyek 
teljesen nem vezethetők le e társadalom alapvető viszonyaiból, (mint ahogy maga a tőkés termelőmód is 
olyan létformákból nőtt ki a középkori Európa feudális társadalmában, amelyek nem voltak igazán 
besorolhatóak a feudális alapviszonyokba). A tőkés termelőmód hajdani kifejlődését nyomon követve jól 
látható, hogy bár a középkori polgárság semmiképpen sem állt kívül a feudális viszonyokon, megvolt a jól 
körülírható helye a függésrendben, (és a „rendi” társadalom kialakulásával egyes országokban – nem 
mindenütt! – önálló rendként is betagozódott ebbe a rendszerbe); éppen a feudális alapviszony és az erre 
épülő hűbéri jogrendszer szempontjából nem volt egyértelmű a helyzete, s amint lehetett, ezt a többé-
kevésbé rendszerfüggetlen, kivételes szerepét törvényesítették például a szabad városok jogain, kiváltságain 
és védettségein keresztül. A polgárság esetében ennek a kivételes helyzetnek az volt az alapja, hogy a 
feudális alapviszony a földtulajdonon nyugodott, s bár természetesen maguknak a városoknak (és a városi 
polgároknak) is lehetett s volt földtulajdona, maga a város olyan speciális földet foglalt el, amelyet 
kivontak a földművelés alól, a város egyes polgárai pedig már nem földtulajdonuk alapján tagozódtak be a 
rendszerbe, hanem a földtől akár teljesen eloldott mesterségeiken keresztül, és városi helyzetüknek 
gyakran már egyáltalán nem volt szükségszerű feltétele a földtulajdon{119}. 
  
Az analógia természetesen nem vihető minden ízében végig, de a szellemi termelő mindvégig hasonló, 
kivételes helyzetben volt a kapitalizmus társadalmában. Ha a tőkés termelési mód lényege a bérmunka-



viszony, ennek rendszerébe nyilvánvalóan a szellemi termelők is betagozódtak, ha azt vesszük, hogy nagy 
részük valamiféle fizetésből, bérjellegű juttatásból él a tőkés társadalom kezdeteitől fogva. Ám az sem 
véletlen, hogy a szellemi termelőket mégsem lehet egyértelműen elhelyezni a tőkeviszony keretei között. 
Ennek több lényeges oka is van. Az egyik magától értetődő formai sajátosság, hogy szellemi termelést 
egyáltalán nem szükséges bérmunkában végezni. Mindig is sokan voltak (a bérmunkán alapuló tőkés 
társadalomban éppúgy, mint a korábbi termelési módok rendszereiben), akik – például szerencsés anyagi 
körülményeiknek köszönhetően, vagy elhivatottság által vezérelten nyomorogva – nagyon is intenzív 
szellemi munkát folytattak, bármiféle ellenszolgáltatás nélkül. Ugyancsak hiányzik vagy legalábbis 
nehezen érvényesíthető a szellemi munkák jelentős része esetében az a bérmunkaviszony szempontjából 
lényeges körülmény, hogy a bérmunkaviszonyban a munkást a tőkés tulajdonában lévő szerszámhoz 
rendelik; a szellemi munkák jelentős része esetében a termelő vagy saját szerszámait használja, vagy ilyen 
szerszámra, saját agyán kívül nincs is szüksége{120}. Egy további fontos, az előző fejezetben említett 
sajátosság, hogy mivel bizonyos szellemi tevékenységek létfontosságúak minden hatalom, minden 
rendszerfenntartás számára, ezért mindig is szüksége volt közvetlenül a tőkének is, (de a tőke rendszerét 
fenntartó államhatalomnak, a társadalom intézményrendszerének is), olyan szellemi termelőkre, akiket 
nem a bérmunka törvényei szerint fizettek meg: „bért” kaptak, de ezt, mivel jellegét, mértékét nem a 
bérezést általában meghatározó értéktörvény irányítja, pontosabb a többi bértől eltérően (rendszeres) 
adománynak, juttatásnak értelmezni. A legfőbb sajátosság azonban, aminek alapján nehéz elhelyezni a 
szellemi munkát a bérmunka rendszerében, az az, hogy a szellemi munka – ellentétben a 
bérmunkaviszony alapját képező fizikai munkával – mennyiségileg nem mérhető (bár, mint már 
említettük az előző fejezetben, s mint erre még később is visszatérünk, a tőke erre is törekszik). 
  
A bérmunkaviszony hiánya több más csoportra is jellemző a tőkés társadalmon belül, (ilyen például a 
saját munkájából élő kisvállalkozó, aki ugyancsak nem kap bért, és ugyancsak nem más tulajdonában lévő 
szerszámot használ), vagy a járadékos (aki szintén valamilyen juttatást élvez), de éppen az imént utoljára 
említett sajátosság, munkájuk (mennyiségileg) nem-mérhető természete az, ami a szellemi termelők 
különös helyét meghatározza. A szellemi termelés ugyanúgy többletértéket termel(het) a tőke számára, 
mint a fizikai jellegű bérmunka, de a teljesítmény optimalizálása, a haszonelvű célracionalitás 
érvényesítése a szellemi termelésben egészen más feltételeket igényel. A szellemi termelést, mint erről is 
még lesz szó, csak lényege, valóságos funkciói megerőszakolásával lehet (a pénz mérő természete folytán a 
mennyiségelvtől elszakadni képtelen) bérmunka-rendszerbe beerőszakolni. Megkülönbözteti a szellemi 
termelőket a tőkés társadalom többi, a bérmunkaviszonyból „kilógó” csoportjától (például az említett 
kisvállalkozóktól) az is, hogy míg azok vagy nem termelők, vagy ha igen, akkor teljesítményüket 
ugyanazok a (csere)értékmérő piaci mechanizmusok értékelik, amelyeknek a bérmunka is alá van vetve, a 
szellemi termelők számára biztosított juttatások ugyan függenek e piaci mechanizmusoktól, a szellemi 
termelés maga azonban (a szellemi termelés innovatív és/vagy integratív lényegénél fogva) e 
mechanizmusok legfőbb alakítója. (Bármely csoport vagy egyén – legyen az a saját munkájából élő 
kisvállalkozó vagy éppen a nagytőke képviselője –, az esetek nagy részében csak úgy képes a piaci 
mechanizmusok befolyásolására, ha ennek érdekében szellemi tevékenységet fejt ki, s ezáltal szellemi 
termelőként – is – viselkedik). 
  
A szellemi termelő tehát semmiképpen sem tipikus bérmunkás: mint értéktöbblet-termelő ugyanúgy a 
tőke alávetettjei közé tartozik – s ebben a tekintetben – úgy és annyira része a „munkásosztálynak”, mint 
ahogy s amennyire a feudális társadalomban a feudális nemesség a polgárságot is a neki alávetett 
„nemtelen” nép halmazába sorolhatta (s ahogy a feudális előjogok – vagyis a feudális társadalmi rendszer 



– elleni küzdelemben a polgárság is tekinthette magát az ezen előjogokat magáról lerázó „nép” részének), 
de a klasszikus munkással mégsem azonosítható; ugyanakkor – egyes szellemi termelők hatalmi funkciói 
ellenére – a szellemi termelő nem sorolható az osztályviszony túloldalára sem, amennyiben nem 
birtokosa a tőkének, s így ha kap is juttatásként részt (egyes esetekben akár igen jelentős részt is) a munka 
által megtermelt többletből, ez nem tulajdonviszony. (A hagyományos „osztályharcos” terminológiával: 
nem ő a kizsákmányoló, csak olyan relatív haszonélvezője a kizsákmányolásnak, mint a centrumországok 
klasszikus munkása a perifériákról elszívott többleteknek). Egyes szellemi termelők persze tőkéssé 
válhatnak (például úgy, hogy az általuk végrehajtott innováció ellenértékét tőkésítik{121}), de ebben az 
esetben társadalmi munkamegosztásbeli helyüket már alapvetően tőkés voltuk szabja meg, (még ha 
megőriznek is szellemi termelői funkciókat, ami egyébként, mint említettük, az eleve tőkésként fellépők 
között is jellemző). Ha azonban nem a szellemi termelésnek a legkülönfélébb társadalmi szerepekben 
fellelhető mozzanatait tekintjük, hanem a szellemi termelők önálló társadalmi csoportját próbáljuk jellemezni, e 
csoport (mely a polgári társadalom kialakulásakor még csak egy viszonylag kis létszámú populációt alkot) 
kezdetben a polgárság részét képezi, de a polgár burzsoára és citoyenre hasadása idején, mint az előző 
fejezetben jeleztük, különválik a tőke képviselőitől. (A burzsoára és citoyenre való kettéhasadás, amire az 
ezt regisztráló marxi elemzés vonatkozik, egyrészt a polgárban magában is létrejön, s a magánérdek és 
közérdek állandó feszültségében jelentkezik; másfelől azonban ez a kettéhasadás szociológiailag is 
végbemegy, és nem jelent egyebet, mint hogy a feudális rendszert félretoló polgári rend tőkebirtokosokra 
és tőkével nem rendelkező „szabad foglalkozásúakra” bomlik; s minthogy a polgárság győzelmével a tőke 
lesz az új társadalom meghatározó mozgató elve, hatalmi alapja és hierarchiaképzője, a tőke nélküli 
„szabad foglalkozású” szellemi termelők az új, domináns osztályviszonyon kívül találják magukat, és 
legfeljebb arról dönthetnek, hogy vagy belépnek az osztályviszony valamely oldalára, vagy külső/kritikus 
pozíciót foglalnak el az új rendszerrel szemben is). Ha a szellemi termelő a kritikai pozíciót választja, ez 
kezdettől fogva három, (potenciálisan négy) irányból lehetséges. Egyrészt – mint Marxék tették – 
alárendelheti lázadását az osztályrendszernek, és felvállalhatja az alávetett osztállyal való szolidaritást. 
Másrészt, mint a konzervativizmus számos képviselője, felvállalhatja a polgárság által megdöntött viszonyokkal 
együtt talajuk vesztett értékek védelmét, (ezáltal nem a munkásosztálynak rendelik magukat alá, hanem a 
korábbi uralkodóosztálynak, ám mivel ezen osztály már nem rendelkezik hatalommal, ez az alárendelődés 
– hacsak a régi uralkodóosztály nem restaurálja magát – nem nagyon fenyeget valóságos dependenciával). 
A harmadik lehetőség a polgárság eredeti értékeinek továbbvitele – ez a citoyen etika – s a polgárság 
szembesítése saját eredeti értékeivel. Végül a negyedik lehetőség csak potenciális: saját, minden más csoport 
szempontjaitól független értékek képviselete, (ez azonban addig nem merül fel valóságos lehetőségként, amíg a 
szellemi termelők nem alkotnak erős, társadalomváltoztatásra önállóan is képes népességet). A 
polgárságnak saját értékeivel való szembesítése olyan stratégia, amely (míg nem kapcsolódik hozzá egy új 
rendszer lényegének meghatározása) megmarad a rendszeren belül, ám mivel a rendszer maga mond 
mindinkább ellent saját elveinek, egyúttal ki is vezet belőle; nagyon hasonló ez ahhoz, amit a középkor 
társadalmaiban azok a szellemi termelők képviseltek, akik különböző eretnekmozgalmak létrehozóiként 
szembesítették a fennálló (a kereszténységgel legitimált feudális) társadalmat azzal, hogy viszonyai saját 
eszményeivel kerültek ellentmondásba. Az, hogy egy társadalom szembekerült saját elveivel, akkor válik 
nyilvánvalóvá, amikor – mint erre az előző fejezetben utaltunk – az adott társadalmi viszonyok 
terjesztése már nem jelent igazi mozgósítóerőt, (az adott társadalmat integráló elvek ugyanis sosem 
„valósulnak meg”, de addig mozgósítanak, amíg az adott társadalmi rendszerre jellemző viszonyok 
progresszív energiákat hordoznak, ennek pedig feltétele, hogy az adott társadalom által kínált 
létviszonyok ne legyenek teljesen ellentétesek a hirdetett elvekkel, vagyis azt sugallják, hogy az adott 
társadalom általános, „emberi” megoldás is). Amikor egy társadalom elveszti progresszivitását, az ekkor 



fellépő „eretnekségek” egyrészt mindig pontosan jelzik, hogy melyek azok a célok, amelyeket e rendszer 
már nem tud meggyőzően képviselni, vagyis amelyek alapján az emberiségnek egy újabb, e célokat is 
hatékonyabban szolgáló társadalmi paradigmára lenne szüksége; másrészt alapelveikben – közvetetten, 
ideológiai szinten – megjelennek az új irányok egyes elemei is). 
  
Marxék egyfelől azt az alternatívát választották, hogy csatlakoztak a tőkés társadalom alávetett (belső) 
osztályához, másfelől viszont (a „forradalmi romantikusok” nemzedékének más tagjaival együtt) azon 
citoyenek közé is besorolhatók, akik a burzsoá társadalom citoyen alapelveit, a szabadság–egyenlőség–
testvériség hármasságának érvényesülését kérik számon a tőke társadalmán. Ezek az elvek szervesen 
kapcsolódnak a tőkés termelési mód szemléleti lényegéhez. A tőke számára létfontosságú a munkaerő, a 
tőke és az információk szabad áramlása, a jogok rendi kiváltságoktól nem korlátozott egyenlősége és az a 
„testvériség”, amit például a nemzeti (de más közösségi alapon is létrehozható) piac kommunikatív világa 
teremt. Amíg ezeket ki kell harcolni, addig a tőke mindenki szabadságának, egyenlőségének és 
testvériségének (s ezzel a Nem haladásának) képviselője{122}. Ám hatalomra jutván természetesen a 
testvériség leszűkül a közös érdekűek (állandóan fogyatkozó) körére; egyenlőségről szó sem lehet az 
(eleve alá-, fölérendelődésen alapuló) tőkeviszonyban, (s ahol az „egyenlőség” érvényesül{123}, mint elvben 
a jogban vagy az általános választójog bevezetése után a politikai választásokon, a tőke rendszerjellege, 
osztályuralma következtében természetesen ott is formálissá szűkül; hiszen megfelelő erejű tőkével a 
politika éppúgy – az ilyen tőkével nem rendelkezők érdekei ellenében – alakítható, mint a jogok 
érvényesülése); a szabadság pedig leszűkül azokra a szabadságokra, amelyekre a tőkének éppen szüksége 
van: a munkahelyhez való jog szabadságát, a nem kurrens képességek kifejtésének szabadságát semmi 
sem biztosítja, mint ahogy az alávetett munkavégzők érdekérvényesítésének szabadsága is csak addig a 
határig lehetséges, amíg az nem veszélyezteti a tőkés rendszer alapjait. (Lásd például annak szabályozását, 
hogy mire nem terjedhetnek ki a legitim sztrájk-követelések; vagy hogy a nemzetek közötti viszonyban 
miképpen korlátozza egyes országok önrendelkezését-szabadságát az adósságcsapda, amelyet nem fékez 
semmilyen uzsoraellenes törvény, s a példák még hosszan sorolhatók){124}. 
  
A szellemi termelők egy része kezdettől fogva szembesíti a tőkét azzal, hogy saját elveivel is 
ellentmondásban van, hogy ezek az elvek éppen azért nem tudnak igazán megvalósulni, mert a domináns 
termelési mód kapitalista. A tőke alapvető elvei, a szabadságelv, egyenlőségelv és testvériségelv, 
amelyeket a tőke sajátos érdekei fogalmaztatnak meg, tesznek általános emberi, nembeli célokká, ily 
módon – a citoyen szellemi termelők kezében – a tőkés termelési mód meghaladását generálják. (Ebben az 
értelemben is érvényes, hogy minden társadalom maga hozza létre saját meghaladását és meghaladóit). 
Minthogy azonban egy másik paradigmába átlépni csak akkor lehetséges, ha már megjelenik olyan új 
rendezőelv is, amely – akárcsak a tőke – képes az egész társadalmat mozgatni, a szellemi termelők 
immanens kritikája is csak akkor lehet új nembeli célok mozgatóerejévé, amikor már nem csak a fennálló 
társadalom saját elveinek ellentmondásosságát mutatják ki, hanem – immár transzcendens kritikát 
gyakorolva – e kritika egy új termelőmód lehetőségét is magában hordja. 
  
Ennek feltételei a huszadik század közepén lettek meggyőzően érzékelhetőek. Míg a szellemi termelők 
ideológiai kérdésekre orientált csoportjai (a) a rendszerkritika fent vázolt útjai, (b) a rendszer ideológiai 
támogatása, illetve (c) ezen alapkonfliktus megkerülésének lehetőségei között választhattak, a tőke a 
szellemi termelők mind nagyobb hányadát kapcsolta be a hagyományos ipari termelésbe: az 
ipar (és a tőke) fejlődése mind nagyobb mértékben épített a tudományos-technikai innovációra. 
(Azon megint csak nem érdemes vitatkozni, hogy ennek okai között milyen mértékben játszott szerepet a 



tőkés fejlődés eleve meglévő, innovációra támaszkodó természete; a szellemi termelés önfejlődése, illetve 
az ipari munkásság tőkellenes küzdelme, – ami a tőkét arra kényszerítette, hogy keresse a munkásosztály 
leszerelésének és/vagy megkerülésének eszközeit –: nyilvánvalóan mindezek szerepet játszottak, s ezen 
tényezők egymásrahatása, eredője az, amit egy időben „tudományos-technikai forradalomként” emlegettek{125}). 
Sokáig ebből csak annyi látszott, hogy egyrészt a tudomány és a technika egyre gyorsabb ütemben, egyre 
meglepőbb eredményeket produkálva fejlődik, s hogy másrészt egy új, fontos szereplő jelent meg a 
világtörténelem színpadán: a „mérnök” illetve a termelésre közvetlen hatást gyakorló „tudós”. A 
huszadik század első felében ez az új „hős” diadalmasan hatolt be a kultúra minden szeletébe. (A 
futuristák gépkultusza ennek a diadalútnak csak egyik változata, hiszen például József Attilánál is 
„mérnökként” jelenik meg a költő; az új műfajok, mint például a filmművészet alkotói technikái is a 
tervrajzot készítő mérnökéhez lesznek hasonlóakká; a művészetekben a „vátesz”-típust, a romantikus 
zsenikultusz ösztönök-vezérelte hősét mindinkább leváltja a „poeta doctus”, és még hosszan 
sorolhatnánk, miképpen válik a tizenkilencedik század későromantikájában az elsők között Verne által a 
figyelem középpontjába emelt „mérnök”{126} illetve – az elsősorban technikai vívmányokat létrehozó – 
„tudós” modellje a különböző szellemi tevékenységek eszményinek tekintett formájává{127}). A huszadik 
század első felében úgy tűnt, hogy pusztán arról van szó, hogy a termelés világa a technikai 
civilizáció egy magasabb szintjére emelkedik: a „mérnök” vagy a „tudós” formájában fellépő 
szellemi termelő ennek a technikai fejlődésnek az ágense; a társadalom (továbbra is, sőt, még az 
addigiaknál is inkább) az ipar világa, az innovatív szellemi termelő a nagy ipari üzemnek látott társadalom 
egészén belül ugyanolyan funkciót tölt be, mint a gyárban a mérnök. (Ebben az időben dominánsan erről 
is volt szó: mint többen kimutatták, az ipar modellje ekkor vált általános társadalommodellé{128} a fordista 
Amerikában éppúgy, mint – persze más módon – Sztálin Szovjetuniójában és megint más módon Hitler 
Németországában, s a szellemi termelők mint „mérnökök” működtek közre a szovjet típusú tervgazdaság 
„társadalom-mérnöki” feladataitól a szintén mérnöki módon megtervezett koncentrációs táborok 
létrehozásáig). 
  
Az ipari társadalom végsőkig hajtása (egyfelől a futószalag-automatizáción nyugvó tömegcikk-
termelésben, másfelől az embereket is gépezetek által feldolgozandó nyersanyagnak tekintő 
sztálinizmusban és fasizmusban, illetve a tudományt a tömegpusztítás eszközévé tévő hadiipari logika 
eluralkodásában) egyrészt természetes ellenreakciót váltott ki a mindezek által megnyomorított 
emberiségben. Ami azonban még lényegesebb, a fejlődés belső logikája is túlfutott ezen a fázison. A 
szellemi termelésnek ugyanis megvan a maga logikája, – ennek sajátosságai könyvünk további lapjain 
remélhetőleg egyértelművé válnak – ami ellentétes mind a fizikai munka mechanikus lépésekre bontható 
természetével, mind pedig a tőke logikájával, (amely a maga haszonelvű szemléletét eredetileg alapvetőn 
erre, a fizikai munka mechanikus lépésekre bontható természetére, az ennek igazgatásával nyerhető 
haszonra) építi. És amilyen mértékben nőtt a szellemi tényező szerepe az ipari termelésben, ez 
olyan mértékben hozta magával azt, hogy a szellemi termelésnek nem csak a technikai-
innovatív változata erősödött meg, de ettől elszakíthatatlanul megnőtt a szerepe az integratív 
jellegű szellemi termelésnek és a kritikai, társadalom-változtató szellemi termelésnek is, 
(bármennyire igyekszik is a tőke e három szellemi termelés típust távol tartani egymástól, s bármennyire 
törekszik is a társadalom-változtató típus visszaszorítására). Az integratív típusú szellemi termelés 
szerepnövekedése először az igazgatási, bürokratikus szféra növekedésében jelentkezett (ezt a 
„menedzserkapitalizmus” elméletei reagálták le); de míg a század első felében az elbürokratizálódás a 
társadalom üzemszerűvé, gépiessé, automatává válását jelentette (amely folyamatnak is megvan a maga 
íve, attól kezdve, amikor Weber még e folyamat pozitív oldalát hangsúlyozza, felrajzolva egy „szakszerű, 



racionális” bürokrácia ideálképét, egészen odáig, amikor a „bürokrata” a „gyárrá vált” társadalmak 
tapasztalatai alapján már az embertelenség szinonimájává változik a közítéletben); a század második 
felében mindebben jelentős változások is kimutathatók: az integratív típusú szellemi termelés ipari-
mechanikus jellege olykor csökkenni látszik, s benne egyre nagyobb mértékben a 
„kommunikáció” kerül előtérbe. Mivel a három típusú szellemi termelés csak a tőke szándékai szerint 
tartható egymástól külön, e változások éppen a három szellemi termelési terület egymásrahatásának 
köszönhetők: a technikai-tudományos innováció a tőke szándékaitól függetlenül (s azok ellenében is) 
megerősíti a kritikai, rendszerváltoztató szándékú szellemi termelést és az integratív funkciójú szellemi 
termelést is, ezek hatása viszont a technikai-tudományos innovációt is olyan mozzanatok – például a 
kommunikáció, humanizáció, stb. – fejlesztése irányába tolja, amely, mint látni fogjuk, mindegyik típusú 
szellemi termelésnek fontos eleme. (A kommunikáció fejlesztése – például az időben megszerzett 
információk extraprofit biztosító hatása és a forgalom felgyorsítása miatt – a tőke számára is 
egyértelműen fontos, ezért ezt egyértelműen támogatja is – akaratlanul ezzel továbberősítve a szellemi 
termelés pozícióit –; a humanizáció korántsem ilyen egyértelműen hasznos a tőke világában, de amikor ez 
hozza a nagyobb hasznot, akkor ennek is utat enged). 
  
A szellemi termelés általános előretörése (és ipari-mechanikus jellegének csökkenése) szempontjából a 
fordulópontot a második világháború alatti és az azt követő hidegháborús korszak jelentette: ekkor a 
tőke domináns társadalmainak szempontjából a humanizáció egyrészt alkalmas volt a fő ellenségeknek 
nyilvánított társadalmakkal (a hitleri Németországgal, illetve a Szovjetunióval) szembeni fölény 
biztosítására és érzékeltetésére, ám ami talán még meghatározóbb: ekkor jelent meg (a Mayo 
laboratórium 1924 és 1932 között végzett és 1939-ben publikált kutatásai nyomán) az a szemlélet, amely 
a bizonyos mértékig humanizált, a munkavégzők szükségleteire jobban odafigyelő, a munka gépiességét 
csökkentő, kommunikatív mozzanatait növelő munkát termékenyebbnek, hatékonyabbnak mutatja{129}. 
Mivel az egyes elméletek egyfelől az elméletek egymással való ütközésének önfejlődési 
folyamatában jönnek ugyan létre, ám kormeghatározó jelentőségre csak akkor tesznek szert, 
amikor megfelelnek valamilyen dominánssá váló társadalmi tendenciának, a második 
világháború utáni folyamatokban mindenképpen szerepet játszik az, ahogy a szellemi termelés 
növekvő aránya (és a háromféle szellemi termelés egymásra hatásának eredőjében létrejövő 
számtalan konkrét változás) kikényszeríti az ipari logika uralmának visszaszorítását{130}. Az ipari 
logika, a tőkés logika és a szellemi termelés együtt vezet az ipar komputerizációjához, a komputerizáció 
pedig az információ és a kommunikáció felértékelődéséhez; de a kommunikációnak a szellemi termelés 
szerepnövekedése következtében növekvő szükséglete is{131} indukálja azt, hogy az ipar fejlődése és a tőke 
logikája éppen a komputerizáció felé fejlődjék. Mindenesetre nem sokkal a második világháború után már 
az válik jól érzékelhetővé, hogy éppen a kommunikáció, az információ került az előtérbe{132} (magának az 
információelméletnek és a kommunikációelméletnek a születése éppúgy jelzi ezt, mint a filozófia és a 
legtöbb társadalomtudomány eltolódása a kommunikációs kérdések felé). S ekkor már az is érzékelhetővé 
válik, hogy valami olyasmi történik, ami eltér a hagyományos ipari társadalom logikájától{133}, valami, ami 
esetleg szétfeszítheti az egész ipari társadalom kereteit, (bár nem feltétlenül jelenti egy új termelési mód 
születését a marxi formáció-elméleti értelemben). Az ebben a korszakban született elemzések 
mindenesetre megpróbálják e változásokat a kapitalista termelési mód keretein belül, de legalábbis még 
nem egy új termelési mód jeleként értelmezni. 



Millstől Bellig 

Mills 1951-ben írott könyve, a „Fehér gallér” (White Collar) az egyik első, nagy hatást gyakorló 
társadalomelemző munka, amely kísérletet tesz a bekövetkezett változások lényegének megragadására. 
Ebben az elemzésben a „kékgalléros” fizikai munkásokkal szembeállított „fehérgallérosok”: a tőke 
számára szellemi (jelentős részben irodai) munkát végzők játsszák a főszerepet; Mills a hangsúlyt itt arra a 
megnövekedett jelentőségű szociológiai csoportra helyezi, amely a termelésben a megkülönböztetett szellemi 
munka elsődleges hordozója. Megállapítja, hogy olyan változások történtek, amelyek következtében 
„Egyre kevesebben kezelnek dolgokat, egyre többen embereket és szimbólumokat.” (Mills, 1951, p. 65). (Az 
emberek társadalmi integrálása, „kezelése” mint utaltunk rá, a szellemi munka egyik fő típusa; a 
szimbólumok pedig, mint erről még bőven lesz szó, kulcsfontosságúak a szellemi termelés 
szempontjából. Itt tehát egyértelműen a szellemi termelés jelentőségnövekedéséről van szó). Ezután Mills 
megállapítja, hogy tulajdonviszony szempontjából a fehérgallérosok nem a tőke és a munka között vannak, 
hanem a munka oldalán. Jövedelmük szerint középen. Presztízsük és hatalmuk viszont származtatott, a 
tőkétől származik (Mills, 1951, p. 73). A szellemi termelők említett kívülállása a domináns 
osztályviszonyokon Mills számára is nehézséget okoz a besorolásban. Egyfelől megállapítja tehát, hogy a 
szellemi termelők (mint bérért dolgozók): munkások, másfelől viszont azt is világosan látja, hogy 
amennyiben osztályérdekek küzdelméről van szó, a „fehérgallérosok” menedzsernek nevezhető része a 
tőkés osztály oldalán áll{134}. A menedzserekben új társadalmi osztályt (a kapitalizmus megdöntőit vagy 
éppen új uralkodó osztály tagjait) látókkal szemben Mills számára világos, hogy a menedzserek kezébe 
került kulcspozíciók ténye még nem jelenti egy újfajta osztálytársadalom megjelenését (belül maradunk tehát a 
kapitalizmuson). A hatalom megoszlása az üzletemberek és a menedzsment között – hangsúlyozza Mills 
– nem csökkenti, hanem növeli a hatalmat, az uralkodó osztály része ebből a szempontból nem csak a 
tulajdonos, hanem a menedzser is{135}. Az uralkodó osztály érdekében kifejtett szellemi tevékenység 
jelentős funkciója, hogy a korábbi, nyíltan autoriter módszerekkel szemben a manipuláció eszközeit 
alkalmazzák (a manipuláció itt az integratív típusú szellemi tevékenységek azon fajtáját jelenti, amelyet az 
integratív típusú szellemi termelők ezzel a feladattal megbízott, illetve ilyen feladatot önként vállaló 
csoportja a tőkés rendszer kereteinek fenntartása, illetve a kapitalista termelőmód működésének 
biztosítása érdekében végez, a rendszerrel szemben fellépő potenciális ellenállás leszerelésére, más 
csatornákba terelésére). A manipuláció következtében (amelyben mindig több a pszichológiai mint fizikai 
kényszer, ráhatás) – állapítja meg Mills – a kizsákmányoltak kevésbé látják át kizsákmányoltságukat. A 
szakértelmiségiek{136} (egyelőre fordítsuk így az itt Mills által használt „professionals” kifejezést: a csoport 
pontosabb szociológiai megnevezésével a 3.és 5. fejezetben úgyis részletesebben is foglalkozunk) a 
huszadik században jelentős szerepváltozásokon mentek keresztül, amelyek lényegét Mills a 
bürokratizálódás és kommercializálódás tendenciáiban (egyfelől a hatalmi gépezetbe, másfelől a 
piacgazdaságba való fokozott betagozódás tendenciáiban) ragadja meg.(Mills, 1951, p. 113){137} (Tehát, ha 
az eddig használt értelmezési keretben gondolkodunk: arról van szó, – s lényegében Mills is ezt 
hangsúlyozza – hogy a szellemi termelők, akik korábban lényegük szerint többé-kevésbé kívül álltak a 
tőkeviszonyon, a huszadik században – a szellemi termelés egyre növekvő tőketermelő jelentősége 
következtében – mindinkább bevonattak ebbe a viszonyba). Mindez összefügg azzal, hogy a huszadik 
században maga a kapitalizmus is átalakult, a szabad vállalkozás elvesztette korábbi modell-szerepét, írja 
Mills, s átadta helyét egy olyan komplex társadalomnak, (az állam egyre nagyobb szerepével), amelyben a 
„szabadon lebegő” értelmiség helyzete helyett a szellemi termelőket mind nagyobb mértékben az állami 



alkalmazott státusza jellemzi (s minthogy az állam a kapitalizmusban a tőke érdekeit képviselő állam, ez a 
helyzet átmenet a tőkétől való fokozott függés felé{138}). A tőke rendszerébe való betagozódás a tőkés termelés 
ipari jellegű rendszerétől való fokozódó függést, a gépektől és szervezeti gépezetektől való fokozott 
függést jelent (vagyis a szellemi termelők helyzete ebben a tekintetben is közelít a „kékgalléros” 
munkásokéhoz{139}), mint láttuk e folyamat főleg a század első felében volt jellemző. (Azóta ellenirányú 
folyamatok, a gépi jelleg oldódásának tanúi is lehetünk, s ez már a második világháború utáni fordulattal 
elkezdődött, ám ettől még Mills elemzése sem veszített a relevanciájából: a „gépezet” azóta is fennáll{140}. 
Mills ennek lényegét azzal jellemzi, hogy – miként a fizikai munkásnak – a szellemi termelőnek is egyre 
kevesebb az áttekintése a társadalom-egészről, a „gépezetről”, amelynek része. Mills itt a tanár példáját 
említi, és azt a folyamatot, ahogy a huszadik században például a tanári pályát is mindinkább a 
részterületekre való specializálódás, az egész feletti átlátás elvesztése, s ezzel a gépezetbe való 
betagozódás jellemezte.) Megállapítja, hogy a szellemi termelők egy részének vannak lehetőségei sajátos 
érdekeik, sajátos szemléletük érvényesítésére, de ez gyakran csak úgy lehetséges, ha az alapviszonyokon 
kívül maradó zárványok falai közé menekülnek. (Ilyen az úgynevezett „akadémiai” értelmiség helyzete, 
amely „nem kerül kapcsolatba az élettel”, s ez egyszerre jár előnyös – viszonylagos függetlenség – és 
hátrányos – a meghatározó viszonyokkal szembeni indifferens alapállás – következményekkel). 
Összegezve: Mills lényegében két fontos sajátosságát emeli ki a szellemi termelőket az új folyamatok 
főszereplőivé emelő változásoknak: egyrészt azt, hogy e „főszereplővé” válás, a társadalom 
alapviszonyaiba való fokozott betagozódás a szellemi termelők fokozott függését, szabad 
lehetőségeik csökkenését jelenti{141} (ebből a szempontból Mills negatívan ítél meg minden olyan 
folyamatot ami a „kézműves” jelleg visszaszorulását kíséri, s ami az emberi képességek beszűkülésével 
jár{142}); másrészt azt, hogy az új viszonyok között egyre fontosabb tényező lesz az anyagok 
megmunkálása helyett az „emberekkel bánás” (ami jellegzetesen nem fizikai, hanem szellemi 
termelést jelent). Ez utóbbi tendenciával is összefügg, amit sok későbbi elemzéshez (Beck, Gorz, stb.) 
hasonlóan Mills is megállapít: a változások abba az irányba hatnak, hogy a munkával szemben nő a 
szabadidő jelentősége, (s ez megint megnöveli a szellemi termelők szerepét és lehetőségeit). Mills 
jelentősége, hogy ő az egyik első leírója az arányok változásának, és az új szerepek kialakulásának. 
Témakijelölésével pedig elindítja azt a gondolatot, hogy a huszadik század második felének fő társadalmi 
szereplői között számolni kell a szellemi termelőkkel, s tulajdonképpen azt a gondolatot is exponálja, 
hogy ez a társadalmi csoport valamilyen szempontból az addig a tőkén kívül egyedüli „főszereplőnek” 
tekintett „kékgalléros” munkásosztály alternatívájának is tekinthető. 

* 

A szellemi termelés előretörése mindenesetre folytatódott. Ez az előretörés, a termelésben való 
szerepnövekedés egyszerre jelentette mindkét tendencia folytatódását: a szellemi termelők 
mindinkább involválódtak az uralkodó viszonyokban, mindinkább részei lettek azoknak, (és 
ilyen értelemben függetlenségük csökkent), másfelől azonban szerepnövekedésük megnövelte 
jelentőségüket a társadalomban (s ezzel növekedtek független fellépésük lehetőségei is). A 
szellemi termelés társadalmi szerepnövekedése az élet számos területén megmutatkozott, de az egyik 
leglátványosabb fejlemény talán a közoktatásban volt megfigyelhető. A szellemi termelők iránti növekvő 
igény rohamos növekedést eredményezett a képzés területén: a fejlett centrumországokban (és a 
felcsatlakozásra törekvő államszocialista társadalmakban) egyre többen érték el a középfokú végzettséget 
(kitűzhetővé vált a középfokú oktatás általánossá tétele), és látványosan növekedett a diplomások száma 
is. A lélektani határt 1956-ban törték át: ez volt az az év, amikor az USA-ban már több „fehérgalléros” 



dolgozó volt alkalmazásban, mint „kékgalléros”{143}. S az arányok azóta is a szellemi munkavégzők javára 
módosulnak. 
  
Daniel Bell, aki, mint látni fogjuk, a paradigmaváltás első és mindmáig (legalábbis egyik) leghatékonyabb 
megnevezőjének bizonyult, a következő tényezőket emelte ki a változások (szociológiai) lényegeként: (a) 
A menedzserek megjelenése, és kulcsszerepbe emelkedése a szervezetek kontrolljában; (b) egy új technikai-
szakértelmiségi réteg elterjedése; (c) az állami bürokrácia, technokrácia megjelenése (és egyre nagyobb 
jelentősége a társadalomban). (Bell, 1974, p. 99). Mindez azt is jelenti, hogy (1) a technológia az 
életszínvonal-emelkedés motorja lett a javak egyre bővülő termelése és a költségek csökkentése révén; (2) 
létrehozott egy „új osztályt”; (3) létrehozott egy új gondolkodásmódot, ami a racionalitás újradefiniálását 
igényli; (4) ennek következménye az oktatás átalakulása, amelyben a spekuláció és a hagyomány korábbi 
túlsúlyával szemben a matematizálható elemek kerülnek előtérbe; (5) a fejlődés a szállítás és a 
kommunikáció forradalmát is elindította, amely (6) új kölcsönös függőségek és interakciók, új hálózatok 
kialakulásához vezetett, (7) s mindezek következtében átalakult a tér és idő esztétikai percepciója is (Bell, 
1974, pp.188-189). Itt tehát már egy olyan változásról van szó, amely a termeléstől a gazdaság 
szerkezeti arányainak átformálódásán, a javak elosztásán és a társadalmi struktúrán át a 
szocializációig, az interperszonális kapcsolatok jellegéig, sőt, a világ észlelésmódjáig minden 
területen elmozdulást jelent: átalakulását nem csak a gazdaságnak és a szociológiai 
szerkezetnek, hanem antropológiai szintű átalakulást is; olyan paradigmaváltást, amilyen nem sűrűn 
következik be az emberi történelemben. Ennek észleléséhez persze nagyban hozzájárult az a történelmi 
eseménysorozat, amelyet az 1968-as évhez szokás társítani. 
  
A polgári társadalomban, mint láttuk, a szellemi termelők kezdettől fogva fontos szereplők; ha nem is fő 
komponensei a tőkeviszonynak, de kezdetben a „polgárságnak” a burzsoáziával együtt haladó részét 
alkotják (sőt, a legkiválóbb művészek, tudósok, filozófusok a burzsoázia új világának élharcosai, 
szimbolikus figurái, sztárjai, héroszai és „félistenei”, akiknek ünnepelt „zsenialitásában” a burzsoázia új, 
individualisztikus értékrendszere sűrűsödik és nyer kifejezést); később pedig, a burzsoáziától különváltan, 
a fő viszonyoktól eloldódva, de alkotásaik által a társadalmat erősítve, különösségükkel töltik be sajátos 
társadalmi szerepüket. Ez a szerep mindenképpen alárendelt: nem csak az olyan szellemi munkások 
esetében, mint a hivatalnokok, a tanárok, stb. akiknek a társadalom működtetésében megszabott, 
végrehajtandó feladataik vannak, de a kimagaslónak elismert tehetségek is (akik egyébként többnyire 
rászorulnak a szponzorok támogatására, s ez is jelzi másodlagos szerepüket a tőkéhez képest) azáltal 
kapcsolódnak be a társadalom szerkezetébe, hogy alkotásaik (az uralkodó viszonyok szempontjából ha 
közvetve is, de) használhatónak bizonyulnak. E tekintetben a fordulat szintén a második világháború 
idején megy végbe{144}. A szellemi termelők jelentőségnövekedése abban is megnyilvánult, hogy sajátos 
világuk, szemléletük egyre nagyobb arányban tematizálódott mind a művészetekben, mind a 
közgondolkodásban. Az igazán nagy fordulat azonban akkor történt, amikor az atombombán dolgozó 
tudóscsoportok egyszeriben (mind termelői, mind katonai szempontból) a legfontosabb tényezőnek 
bizonyultak. Ezt a szoldateszkának sem volt egyszerű feldolgoznia, de a változások az egész 
hagyományos társadalmi struktúrát is kikezdték. A szellemi termelők sajátos nézőpontja (most már nem 
csak a társadalom sajátos szegmensében, de) a társadalmi struktúra szívében kezdett helyet követelni 
magának. A mccarthyzmus legalább annyira a hagyományos establishment és tőke erre adott 
kétségbeesett válasza volt, mint a hidegháború logikájának megjelenése az amerikai társadalomban. Az 
amerikai értelmiségnek csak egy kis része volt kommunista vagy szovjet-szimpatizáns; az úgynevezett 
„boszorkányüldözésben” érintett szellemi termelők többsége azáltal vált céltáblává, „gyanússá”, hogy a 



szellemi termelőknek a domináns burzsoáziáétól eltérő szemléletét (és erősödő öntudatát) képviselte. A 
mccarthyzmus azonban már a hidegháború első enyhültebb szakaszában összeomlott: a szellemi termelés 
térnyerése ellehetetlenítette ezt az utóvédharcot{145}. Hosszan lehetne elemezni azt a nagyon összetett 
jelenséget, amelyet az ötvenes-hatvanas évek életforma-forradalmának nevezhetünk. A rock és a beat 
megjelenése nem pusztán popzenei divatváltozás volt. (A szórakoztató zene történetében volt már egy 
hasonló jelentőségű szakasz, a huszadik század húszas éveiben, amikor a ragtime nyomán világhódító 
útra indult jazz és charleston az első világháborúból megerősödve kikerült, egységesülő és emelkedő 
Egyesült Államok szélesedő középosztályának életérzését fejezte ki: a világháború megrendülése és a 
világválság előszele által a múlt és a jövő felől is fenyegetett, mégis megtörhetetlen életörömmel, 
tartalékenergiákkal – egy emelkedő társadalom tartalékenergiáival – rendelkező polgári tömegek 
életérzését. A rock és beat már nem volt ugyanebben az értelemben „polgári”: közös lényegük éppen a 
hagyományosan domináns polgári szemlélet elleni lázadásban ragadható meg, ha persze később a polgári 
társadalomnak sikerült is integrálnia e „lázadókat” a maga rendszerébe){146}. Mindkét irányzatot (mint több 
más későbbi irányzatot is) gyakran a „proletár” életérzés kifejeződésének tartják, („külvárosi” zenekarok, 
énekesek és közönség); ám valójában inkább egy olyan társadalmi élmény jelenik meg bennük, ami a 
középrétegek és a „munkásosztály” közötti határvonal elmosódását jelzi. Ez elválaszthatatlan a „fogyasztói 
társadalom” létrejöttétől. Amerikában, ahol mindezek a változások a legerőteljesebben érvényesültek, az 
ötvenes években válik átmenetileg diadalmassá – a keynesi gazdasági recept alkalmazásának 
következtében – az a trend, ami a fogyasztást tekintve a gazdaság hajtóerejének – az Egyesült Államok 
frissen megszerzett világ-hegemóniájának gazdasági előnyeire is építve – létrehoz egy viszonylag széles 
körre kiterjedő fogyasztói társadalmat (amit az erős észak-, és nyugat-európai szociáldemokrácia a „jóléti 
állam” formájában, a szociális gondoskodás fokozott hangsúlyával valósít meg). A fogyasztói társadalom 
a fogyasztás tekintetében lefelé megnyitja a középosztály határait, s ez az osztály-antagonizmus eltűnését, 
a munkásság középosztályosodását ígéri. (Mills ebben az időszakban illeszti be a szellemi termelők 
szerepének növekedését ebbe a folyamatba). A munkásság osztályharca az Egyesült Államokban valóban 
elcsendesedik. Ugyanakkor a Mills által is jelzett másik tendencia, a bürokratizálódás és kommercializálódás is 
nagy mértékben zajlik, a szellemi termelőket tömegesen kapcsolva be a gazdaság és az állam nagy 
szervezeteinek működésébe. A bürokratizálódás és kommercializálódás egyre inkább a figyelem előterébe 
hozza a tömegmanipuláció létét, a „kívülről irányított ember” kialakulását. Mindennek fényében úgy 
tűnik, a hagyományos osztálykonfliktus helyébe olyan feszültségek lépnek, amelynek egyik oldalán az 
államhatalom és az egyre nagyobb hatalomra szert tevő nagytőke, másik oldalán pedig az e hatalmaknak 
alávetettek társadalma áll. A megjelenő új életérzés nem a „proletárok” életérzése, hanem az a széleskörű 
érzés, hogy ezekkel az elidegenedett hatalmakkal szemben „proletár”, szellemi termelő és „kispolgár” egy 
oldalon áll. A rock és a beat nem a proletariátus életérzése, hanem a proletariátussal való közösséget 
felismerő (és a nemzedéki közösség formájában megvalósító{147}) középcsoportoké; (s amennyiben van 
benne „proletár”-elem, az éppen a proletár-rétegeket is megérintő felemelkedés, lehetőségnövekedés 
korabeli élménye: többek között ebből – és a nemzedéki közösség érzésének átéléséből – származik 
mindkét zenei áramlat, és a hozzájuk kapcsolódó életformák rendkívüli dinamizmusa, a hatvanas években 
még alapvetően optimista vitalitása). A rock és a beat között is van különbség: a beat megjelenésének 
időszakára a szellemi termelők már annyira megerősödtek a társadalomban, hogy sajátos szemléletük 
érvényesítésével befolyásolni tudták e tömegmozgalom jellegét is: a popzenében lényegében új 
jelenségként tűnnek fel olyan sztárok (mint John Lennon, Bob Dylan, Joan Baez, Jim Morrison, a Pink 
Floyd és mások), akik szerepüket a társadalmat befolyásolni-változtatni igyekvő „szellemi termelésnek” is 
tekintették. A rockerek, beatnikek és hippik életforma-„forradalmában” azonban a szellemi termelés 
térnyerése nem annyira meghatározó elem, mint a fogyasztói társadalomé: a „lázadók” által képviselt 



értékek nagy része azt az értékrendváltozást tükrözi, amely a korábbi nemzedékek ipari termelésnek 
alávetett életformájával adekvát értékekkel szemben képviseli az új, fogyasztói társadalom liberálisabb, 
hedonisztikusabb és mellesleg a szellemi értékek irányában is nyitottabb értékrendjét. Egyértelműen a 
szellemi termelés térnyerését fejezi ki viszont az egyetemek korabeli előtérbe kerülése. Ezt a 
paradigmaváltás szinte minden megfigyelője kiemeli. 
  
Az egyetemek már a középkorban is a szellemi termelés egyik legfontosabb bázisául szolgáltak. Kivételes 
helyzetük, kiváltságaik voltak, s (szellemi) tekintélyüket megőrizték az egész polgári korszakban is. Míg 
azonban a középkorban részben alá voltak vetve a társadalmi integráció (és az integratív szellemi 
termelés) legfőbb szervezetének, az egyháznak, a szekularizáció után függetlenül, a társadalom 
intézményrendszerének fontos elemeként működtek; a második világháború után azonban, mint Daniel 
Bell állítja, mintegy az egyházak helyébe léptek. Manuel Castells, akinek hálózati társadalom elméletével még 
foglalkoznunk kell majd, úgy írja le a második világháború után végbement folyamatokat, hogy azok 
jelentős része (de az Internet és a hozzá hasonló hálózatok kialakulása mindenképpen) a hidegháború 
világában a társadalom egyik domináns erejévé lett katonai-ipari komplexum és a szellemi termelők 
ellenkultúrájának eredőjében jött létre. (Maguk a szellemi termelők, mint korábban erről volt szó, 
egyrészt mind nagyobb számban váltak a mega-gépezetek, s így a katonai-ipari komplexum részeivé, 
munkavégzőivé és alárendeltjeivé, másrészt mind nagyobb számban képviseltek individuális, 
rendszerkritikus vagy a rendszerből kilépni igyekvő, autonóm álláspontokat; az ilyen „ellenkultúra” 
terjedését mind a szellemi termelés – s ezzel a szellemi termelők – általános jelentőségnövekedése, mind a 
társadalom individualizálódása, személyes terekbe tagolódása elősegítette). A Háló két alapvető 
forrásának, a katonai és tudományos szervezeteknek, illetve a személyi számítógépek ellenkultúrájának 
volt egy közös bázisa, írja Castells: az egyetemi világ. (Castells, 2005, p.465). Az egyetemek – s ennek csak 
egyik megnyilvánulása a „Háló” létrejötte – valóban egyszerre jelentettek háttérbázist az establishment és 
a szellemi termelést mind nagyobb arányban igénylő tőke számára, és egy olyan közeget, ami az 
establishmenttől és tőkétől független, azokkal alkalomadtán szemben álló szellemi termelők tömegét 
szaporítja. (Az ilyen szembenállás nyilvánvalóan akkor következik be, amikor a szellemi termelők sajátos 
érdekei és/vagy értékei kerülnek ellentétbe az establishment és/vagy a tőke érdekeivel és értékeivel). A 
szellemi termelés és a szellemi termelők jelentőségének növekedése az 1956-os lélektani határ-
áttörés után, a hatvanas években jutott el arra a szintre, hogy ez az egyetemek tömeges 
öntudatra ébredéséhez, saját érdekeik és értékeik fokozott érvényesítésének igényéhez, a tőke és 
az establishment ezt korlátozó megnyilvánulásaival való szembeforduláshoz is vezetett. 
  
1968 (zömében – és ez lényeges vonás! – fegyvertelen) forradalmi kísérlete (amelynek szinte globális 
jellege csak 1848-hoz és az első világháború utáni forradalmi hullámhoz hasonlítható{148}) egyértelműen a 
szellemi termelők főszerepre törő társadalmi erőként való első önálló megjelenése volt a 
történelemben. Ez az első megjelenés persze hasonlítható a ludditák (munkás)mozgalmához{149}, 
amennyiben nem az uralkodó viszonyok lényege, hanem azok eszközei ellen irányult. Annyiban sem 
tekinthető az új társadalmi tényező teljesen kifejlett akaratnyilvánításának, hogy sok vonatkozásban még 
„álarcot” viselt: ahogy a francia forradalom képviselői az antikvitás hőseinek, a gyenge magyar polgárság 
negyvennyolcas élharcosai a francia forradalom vezetőinek szerepét öltötték magukra, a hatvannyolcasok 
sok tekintetben (jelszavakban, egyes szervezési megoldásokban, példaképek megválasztásában) az addig 
egyedül győztes (mint utóbb kiderült, csak ideiglenesen győztes) antikapitalista forradalmakat, az orosz és 
kínai kommunista forradalmat próbálták utánozni. De legalább annyi mindenben különböztek is ezektől 
a forradalmaktól, mint amennyiben hasonlítottak rájuk. 



  
A legfőbb különbség az volt, hogy 1968-ban nem volt a tömegek élére álló párt (de a mozgósított sokaság sem 
volt olyan értelemben tömeg, mint a bolsevik forradalmakban). A bolsevik forradalmak legfőbb erejét, 
mint erről még szó lesz, az adja, hogy bennük a munkásság (és a mozgósított paraszti és katonatömegek 
konglomerátuma) önmaga tudatában lévő osztályként viselkedik, egységes tömegerőként lép fel, amelyet 
egy önmaga tudatában lévő osztály képére kialakított fegyelmezett párt irányít{150}. Az egész 
nagymértékben hasonlít egy gépesített üzem működésére, amelyben mind a gépek, mind a 
megmunkálandó nyersanyagok szerepét emberek töltik be, (a gépet irányító emberek szerepét pedig a 
forradalom vezetői). A társadalmak tagjainak „tömeggé” szerveződése a kifejlett ipari társadalmak 
sajátossága (e társadalmak, mint említettük, a tizenkilencedik-huszadik század fordulóján jutnak el oda, 
hogy ennek az új, a gyáripar működéséhez hasonított csoportformának a megjelenését tudatosítsák{151}). A 
huszadik századi politika azután éppúgy az anyagi tömeggé redukált embersokaság (gépies), katonai 
fegyelmű mozgatására épít, mint ahogy a gyáripar hasznosítja a gépek erejét{152}. A hatvannyolcas 
felkelésekben sem irányító központ, sem gépies tömeg nem volt. Bár az utcai csetepaték olyanok voltak, 
mint bármely korszak zendüléseiben, s bár természetesen az erődemonstráció itt is nagy sokaság 
összegyűjtését feltételezte, az nem annyira tömegként, mint inkább valóban (sokarcú) sokaságként 
viselkedett{153}, s az egésznek határozottan „értelmiségi” jellege volt, a kitűzött célok vagy a szellemi 
termelés hatékonyabb megszervezésére vonatkoztak, vagy ha szélesebb társadalmi változások igényét 
fogalmazták meg, ezek elméleti célok voltak; az eszközök között a fegyverekkel szemben sokkal nagyobb 
hangsúlyt kaptak a szavak, a szimbólumok; a „forradalmi” tanácsok hasonlítottak ugyan az orosz 
forradalom szovjetjeire, de még inkább az egyetemi diákkörökre (mint ahogy jelentős részben azok is 
voltak), s nem olyan általános és az emberek többségének létviszonyait alapjaiban érintő, s érzelmeit ezért 
a legmélyebben átható követelések politikai megtestesítését vállalták, mint az orosz forradalom béke-, 
vagy föld-követelései, hanem elsősorban a társadalom azon ellentmondás-halmazára voltak fogékonyak, 
amit az „elidegenedés” fogalmában lehet összefoglalni, és ami a szellemi termelés szempontjából számít az 
egyik legfőbb ellenséges hatalomnak. 1968 nem csak azért volt a szellemi termelők első forradalmi 
kísérlete, mert nagyrészt (egyes országokban szinte kizárólag) diákok és értelmiségiek vettek benne részt; 
hanem ahol jelentős munkásmegmozdulásokkal is társult (mint Francia-, vagy Olaszországban) ott is 
jellemző volt, hogy céljai és követelései a megerősödött szellemi termelés érdekei és értékei irányába mutattak.{154} 
  
Azt, hogy 1968 mennyiben volt pusztán 1917 értelmiségi karikatúrája, mint ahogy ezt a korabeli 
kommunista propaganda sugallta, s mennyiben olyan korai előjátéka a szellemi termelők egy későbbi, 
érettebb fellépésének, mint amilyen előjátéknak a maguk szempontjából a bolsevikok a párizsi kommünt 
tekintették, (vagy ugyanezt egy másik szempontból mérlegelve: mennyiben volt csupán éretlen, más 
társadalmi csoportok – ez esetben a századeleji kommunisták – módszereit átvevő, nem-adekvát formája 
az érdekérvényesítés később majd más módszereket alkalmazó kísérletének), a történelem fogja 
eldönteni. Az mindenesetre egyértelműnek látszik, hogy ebben a kevert (az ekkor már hagyományos 
kommunista antikapitalizmus és anarchizmus hatásait is magán viselő, de e hatások következtében a 
szellemi termelők sajátos szükségleteivel sem teljesen adekvát) formában a szellemi termelés 
megnövekedett szerepe fejeződött ki, s egyúttal az is, hogy a szellemi termelők egy része a tudatára ébredt 
a tőkével (illetve a tőkealapú világrenddel) való érdekellentétének. 
  
A szükségképpen elbukott lázadás mindenesetre felhívta a figyelmet arra, hogy a szellemi termeléshez és 
a szellemi termelőkhöz nem lehet a korábbi módon viszonyulni. Ez egyrészt arra szorította a tőkét (és a 
tőke érdekeit képviselő establishmentet), hogy a lázadók pacifikálását, a szellemi termelőknek a 



társadalomba való még sikeresebb beépítését eredményező technikákat alkalmazzanak{155}, másrészt 
kiváltotta a társadalom változásainak olyan elemzéseit, amelyek igyekeztek szembenézni azzal, hogy az új 
viszonyok nem írhatók le a régi szemléleti keretek között. Ezen elemzések közül emelkedett ki Daniel Bell 
(néhány évvel 1968 után írt és arra is reflektáló elemzése). 

* 

Bellt a változások konzervatív elemzőjeként tartják számon, és írásának számos pontján küzd a radikális, 
rendszerszintű változtatások ellen, ugyanakkor nála jelenik meg először (vagy legalábbis az elsők között) 
az a felismerés, hogy a szellemi termelők az egész kapitalizmus alternatíváját hozhatják létre. Pontosan érzékeli, 
hogy a szellemi termelés szerepnövekedése nem csak azt jelenti, hogy megnőtt az innováció szerepe a 
termelésben és gazdaságban. Hangsúlyozza, hogy a végbemenő változások nem csak tudományosak, 
hanem kulturálisak is: egy új kulturális paradigmát hívnak életre (a kultúra tág értelmében): kikezdik a 
társadalmi viszonyokat, a hatalmi szerkezetet, a burzsoá kultúrát. Mérlegeli annak lehetőségét, hogy mindez a 
fennálló rendszer összeomlásához vezethet. Robert Heilbronert idézi, miszerint: ahogy a kereskedőknek 
és burzsoáknak a mezőgazdaságon kívüli aktivitása aláásta a feudalizmust, úgy a jelenkorban a tudomány 
aktivitásának nagy része kívül esik az üzleti rendszeren, s ennek alapján előrevetíthető, hogy a 
kapitalizmus erodálódni fog (Bell, 1974, p. 232). Idézi Schumpetert is, aki a szellemi termelők térnyerését 
szintén a kapitalizmus lehetséges bukásával hozza összefüggésbe, mert úgy érzékeli, hogy az 
„intellektuelek” egyre ellenségesebbek a tőkével szemben, (s csak a szocialista vagy fasiszta diktatúra 
képes az általuk képviselt új energiákat kordában tartani). (Bell, 1974, p. 68). Az más kérdés, hogy amit 
Bell kapitalizmuson és kapitalizmuson túli társadalmon ért, az nincs pontosan definiálva, (a korábbi 
definíciókat pedig nem érzi meggyőzőnek); s bár megállapítja, hogy egy „nem-kapitalista”, közösségibb 
társadalom felé mozgunk, (Bell, 1974, p. 298), de azt sem definiálja, hogy melyek lennének ezek a 
„közösségi” vonások, így az sem derül ki egyértelműen, hogy az általa elképzelt jövő végül is kívül vagy 
belül van a valóságos kapitalizmuson. Szerencsére azonban Bell talált egy olyan kategóriát, amely egyrészt 
megkerüli ezt a problémát, másrészt kortársainak a változások megragadására irányuló jó néhány 
kísérleténél sokkal reálisabb elemzési kereteket biztosít. A kapitalizmust korszakoló korábbi elméletekre 
(pl. Sombart korszakolására) támaszkodva kiemeli a klasszikus kapitalizmus ipari jellegét, s a szellemi 
termelés megnövekedett szerepével jellemezhető új tendenciákat (D. Riesman kategóriáját átvéve) poszt-
indusztriális társadalomnak nevezi.{156} Ez azért viszonylag szerencsés kategória, mert bár az ipar szerepe nem 
szűnt meg a szellemi termelők előretörésével, de – mint fentebb mi is hangsúlyoztuk – a társadalom 
egészét meghatározó modell voltát valóban kikezdte (és valóban talán elsősorban éppen ezt kezdte ki) a 
szellemi termelés megnövekedett súlya. S ez nem csak a század első felében jellemző gyár-társadalmak (a 
fordi, sztálini, hitleri társadalommodellek) meghaladását jelenti, hanem annak az alapviszonynak a 
módosítását is (aminek kiteljesedését, totalizációját e gyár-társadalmak jelentették): amit az ipar 
viszonyaiban kifejlődött értéktöbblettermelés, a klasszikus tőkés alapviszony jelent. (Az „ipari 
társadalom” korszakának behatárolása egyértelműen hozza magával az ehhez kapcsolódó egész kulturális 
paradigma megkérdőjelezését, amit aztán a „posztmodern” elméletek végeznek el). Az alapgondolat azért 
is termékeny, mert az „ipari társadalmak” kategóriában összefogja a kapitalista és az ezekkel szemben 
fellépett szocialista társadalmakat (mely utóbbiakra, mint látni fogjuk, valóban fokozottabban érvényesek 
az ipari társadalom jellemzői mint a posztkapitalizmuséi). Az indusztrialista–posztindusztrialista ellentétre 
építő modell általunk problematikusnak látott elemeit – amelyek miatt az első fejezetben már jeleztük, 
hogy nem a „posztindusztriális” kategóriát tartjuk a valóság legadekvátabb fogalmi leképezésének – a 
következő fejezetben tárgyaljuk, itt egyelőre azt szeretnénk kiemelni, hogy Bell az egyik első elemző, aki a 



szellemi termelés és a szellemi termelők megváltozott szerepét a maga összetettségében igyekszik 
ábrázolni, felvázolva e fejleményeknek a klasszikus ipari társadalomtól eltérő vonásait. A fogyasztói 
társadalomhoz köthető változásokat összekapcsolja a termelés jellegének átalakulásával, amikor azt 
hangsúlyozza (amit e korszakban persze sokan mások is észrevételeznek), hogy a gazdaságban 
nagymértékben előtérbe került a szolgáltatói szféra, amely új arculatot öltött: a korábbiakkal szemben nem 
személyi szolgálatokat s nem is az ipar kiszolgálását jelenti, hanem információkon alapul, és a mennyiségelv helyett a 
minőségelvet érvényesíti – e vonások viszont éppen a szellemi termelés jellemzői, (tehát – a mi 
szemszögünkből – a „szolgáltatások” általa hangsúlyozott felértékelődése is a szellemi termelési mód 
térnyeréseként értelmezhető).(Bell, 1974. p. 127) A posztindusztriális társadalom Bell által leírt egyéb 
sajátosságai (rendszerelemzés-rendszerszemlélet, a természet elleni harc helyett az emberi viszonyok 
alakítása, a jelenorientáció helyett a teleologikus jövőorientáció, a gazdagság, a tulajdon alapvető minősítő 
szerepével szemben a képzettség értékének felemelkedése, stb.) (Bell, 1974. p. 117) szintén mind a szellemi 
termelés lényeges jellemzői. Bell szembenéz mind azzal a tendenciával, ami a hatalomban növeli meg a 
szellemi termelés jelenlétét, mind pedig azzal, ami a szellemi termelés tömegesedéséhez (és 
presztízscsökkenéséhez) vezet, s mindkét tendenciát a posztindusztriális társadalom követelményeivel 
hozza összefüggésbe. Felvázolja, hogy a posztindusztriális társadalomban új konfliktus-mezők jelennek 
meg, (amelyek részben a szellemi termelők mint elit és a szellemi erőkkel nem rendelkező tömegek, 
jelentős részben azonban a szellemi termelők és a tőke közötti érdekellentéteken alapulnak): például az 
elitizmus versus populizmus, az értelmiségi függetlenség versus függőség és a technokratikus-ökonomista trend versus 
kultúra dimenziókban. Ő 1968-at is a posztindusztriális társadalom igénybejelentéseként értelmezi. (Bell, 
1974, p. 118). Bell a jövőt illetően a feszültségek növekedését jósolja a szellemi termelők különböző 
csoportjai között. A technikai-innovatív szellemi termelőkkel szemben (akik a század első felében, mint az 
ipari társadalom kulcsfigurái emelkedhettek fel) a posztindusztriális korban az integratív szellemi termelők 
dominanciájával számol. Hangsúlyozza az állam fokozódó jelentőségét (s a szellemi termelő bürokrácia 
továbberősödését), a tervezés növekvő befolyását; ugyanakkor azon problémák, megoldatlan-megoldandó 
kérdések szaporodását is, amelyek már a posztindusztriális társadalomnak fokozottabban a „közérdekre” 
orientált viszonyaiból következnek.{157} (Kinek a kezében vannak a valóságos hatalmi kompetenciák? Ki 
dönt az egyes egyének alkalmazásáról? A fizetési arányokról? Egyáltalán: a tudomány támogatásáról? 
Mikor és miben kell centralizálni, mikor és miben decentralizálni? Hol jelölhető ki a döntésekhez a 
legmegfelelőbb döntési szint? Hogyan védhető ki, hogy a – szellemi termelők által gyakran preferált – 
autonómiák ne vezessenek részérdekek zsarnokságához? Hogyan előzhető meg egy meritokrácia 
kialakulása?, stb.){158} A felmerülő új problémák fényében Bell végül is felemás végeredményhez jut. 
Egyrészt leír egy paradigmatikus fordulatot (az ipari társadalomból a posztindusztriális társadalomba való 
átlépést, és annak jellemzőit), – s ennek jellemzőiben összefoglalja a szellemi termelési mód 
előretörésének az ő korában láthatóvá vált fejleményeit – másfelől csökkenteni igyekszik mindennek 
radikális konzekvenciáit: kiinduló élményeivel némileg ellentétbe kerülve könyve végén azt hangsúlyozza, 
hogy a végbemenő fordulat végül is egy dimenzióban zajló változás, nem a totális társadalomé (Bell, 1974, p. 
487); a szellemi termelőknek pedig ugyan központi szerep jut, bekerülnek a hatalomba, mint csoport, és 
ott érvényesíthetik sajátos étoszukat is (Bell, 1974, p. 359), de nem veszik át a hatalmat, mert sem 
gazdasági érdekcsoportot, sem politikai osztályt nem képviselnek. (Bell, 1974, p. 375). Összefoglalva: Bell 
egyszerre látja azt a realitást, ahogy az új fejlemények még a fennálló rendszeren belül érvényesülnek, és 
azokat a potenciákat, amelyek ellentmondanak az uralkodó (tőkés) rendszer hagyományos természetének; 
látja a fejlemények sok (belső) ellentmondását is, s mindezeket egy olyan elméleti keretben próbálja 
értelmezni, ami egyfelől nem lép ki az uralkodó társadalmi formáció és termelési mód, a kapitalizmus 
koordináta-rendszeréből, de ugyanakkor másfelől megállapítja, hogy a formáció idáig tartott szakasza 



(számos olyan jellemzőjével, amelyet eddig a formáció lényegéhez soroltak – s korántsem alaptalanul, ha 
arra gondolunk, hogy a tőkés termelési mód ipar és kereskedelem összefonódásával keletkezett –), az ipar 
dominanciájával együtt végérvényesen lezárult. Bell „posztindusztriális” társadalma végül is egyfajta 
konvergenciaelméletként is működik: a keynesi modell utolsó szakaszában (a neoliberális fordulat előtt 
vagyunk!) a közösségi-állami jelleg (további) növekedését extrapolálja, látja, hogy az általa felmért 
változások sok ponton ellentmondanak a klasszikus kapitalista társadalomnak, de úgy ítéli meg, hogy a 
fennálló rendszer kereteit nem feszítik szét, hanem annak új korszakát alkotják. (A konzekvenciákban 
rejlő, a rendszerdefiníció vonatkozásában ellentmondó mozzanatokat sokakhoz hasonlóan végső soron 
azzal oldja fel, hogy az új szakaszt, a kialakuló posztindusztriális kapitalizmust nem kell továbbra is 
feltétlenül „kapitalizmusnak” nevezni). 



A PC kora 

Alfejezetünk címe gonosz szójáték. A huszadik század utolsó évtizedeinek két fontos, de a társadalmi lét 
igen különböző szeletéből származó jellemzőjét köti össze, melyek között a szellemi termelési mód 
szempontjából játszott szerepük teremt kapcsolatot. A ’68-as forradalmi hullám hamar elcsendesedett: a 
fenyegetően színre lépett szellemi termelők felszívódtak, a tőke és az establishment jól felépített 
akcióinak is köszönhetően tökéletesen beilleszkedtek a társadalomba a következő évtizedek 
konszolidációjában. Ehhez persze az kellett, hogy a társadalom viszonyai igazodjanak ahhoz a szinthez, 
amit a „termelőerők” fejlődése elért, méghozzá úgy, hogy a fennálló tőkés rend keretei szilárdak 
maradjanak. Nagyon sok tényező összjátéka alakította a nyolcvanas-kilencvenes évek világát (az 
olajválságtól az államszocializmusok belső mozgásain és a csillagháborús versenyen át az 
államszocializmus világrendszerének összeomlásáig), nem pusztán a szellemi termelési mód 
előrenyomulása{159}. Mindenesetre az összhatás következtében a szellemi termelők nagy része megtalálta 
helyét a Bell-féle posztindusztriális kapitalizmus mindennapjaiban, a forradalmi-antikapitalista ideológiai 
divatot pedig a neokonzervatív-neoliberális reakció szemlélete váltotta fel, amelynek stabilizálódásához 
persze szükséges volt az is, hogy a szellemi termelők sajátos szemléleti vonásai közül teret kapjanak azok, 
amelyek a rendszer alapjait nem fenyegették{160}. Ehhez segítséget nyújtott a (később még tárgyalandó) 
posztmodern divatjának azon eleme, amely (mint már az első fejezetben utaltunk erre) ad acta tette a nagy 
narratívákat, az „esszencializmust” s ezzel a rendszerszintű bírálatot, és minden tekintetben a részletek és az 
igazságok relativitása felé terelte a figyelmet. (E fordulat természetesen nem a rendszer „irányítóinak” 
ravasz összeesküvése volt; nagy mértékben szerepet játszott benne ’68 – és a benne sikertelenül, éretlenül 
felvillant „nagy narratíva” – kudarca: a posztmodern e vereség megemésztési kísérlete is. De kétségkívül 
kapóra jött azoknak, akik a rendszer fenntartására tették fel az életüket). Ez az irányváltás ráadásul 
látszólag meg is felel a szellemi termelés természetének: egyetlen szellemi termelő sincs „az Igazság” 
birtokában, hozzájárulása az össztudáshoz relatív érvényű, és bár az alkotás igénye együtt jár az objektív, 
nem-relatív érték alkotásának vágyával, e korszakban inkább az kap hangsúlyt, hogy a szellemi termelő 
autonómia-szükségletének jobban megfelel, a szellemi termelés természetéhez jobban illeszkedik a 
„mindenkinek van egy kis relatív igazsága” felfogás (leben und leben lassen), mint a „nagy narratívák” 
tömegeket-mozgósító (az egyént az ügynek alárendelő) szemlélete. A részletekre bontó, relativizáló 
korszellem ugyanakkor megfelel annak a folyamatnak is, amelynek keretében a szellemi termelők 
tömegeinek integrálása megtörtént; mint azt már Mills is megfigyelhette, a szellemi munka tömegessé 
válása mind többek számára jelentette azt, hogy szellemi tevékenysége részmozzanatokat 
képvisel egy tőle függetlenül összeálló komplex rendszerben. Mind több területen vált jellemzővé 
az, hogy a produktumok szellemi termelőik tömeges részvételével, azok szellemi energiáinak 
összeadásával jönnek létre. (A hatalmas államapparátusok és multicég-apparátusok működésétől a NASA 
projektekig, az egyes számítógépes programok születésétől a játékfilmek állandóan növekvő stáblistáiig a 
szellemi munka tömegesedése és résztevékenységként való beépülése általánossá és általánosan 
érzékelhetővé vált.) De más tekintetben is érvényesülni látszottak a szellemi termelők szemléleti 
sajátosságai. A rendszer egésze elleni küzdelmek részkérdésekért folytatott küzdelmekké tagolódtak széjjel 
(szimbolikus, hogy a 68-as események ikonikus figuráinak egy része az üzleti világban, vagy éppen az 
establishmentben találta meg a helyét, a másik része pedig ilyen részküzdelmek céljaihoz hangolta át 
magát): a környezetvédelem, a különböző emancipációs mozgalmak ilyen célokként tételeződtek. Úgy 
tűnhetett, mintha e célok követése is a rendszer lényegét célozná meg, (hiszen a kapitalizmus 



környezetrombolása, vagy a különböző társadalmi csoportok egyenlőtlen lehetőségei elleni fellépés is a 
rendszer lényegét érinti), ám a konszolidáció fontos része volt, hogy a rendszer ezeket a résztörekvéseket 
lényegében tolerálta, akceptálta, és az értük küzdőket e részkérdések részkérdéseiben még „győzni” is 
hagyta{161}: olyan engedmények sosem történtek, amelyek a tőkelogika működését valóban lényegileg 
korlátozták volna (s így még meg is erősödött a rendszer imázsa, hiszen lám, „mindent” képes integrálni). 
Ilyen a szellemi termelőknek tett formai engedmény volt a „political correctness” győzelme is, amely a 
szabadság, egyenlőség és testvériség érvényesülésének látszatát nyújtja, bizonyos mértékű javulást is 
eredményez az addig hátrányosan kezelt csoportok helyzetében, de formalizmusának karikaturisztikus 
túlzásaival le is járatja azokat a célokat, amelyekért a PC-ért küzdő szellemi termelők „harcba” indultak. 
  
Sokkal nagyobb jelentőségű fejleménye a korszaknak a PC betűszó másik feloldása, a personal computer 
belépése az emberiség eszközei közé. A második világháború végén meginduló komputerizáció egyrészt 
beteljesülése annak a folyamatnak, amely a tőkés társadalom születését egyben a gépesítés, a 
„gépkorszak” nyitányává tette. Másrészt a technikai fejlődés olyan új korszakát indítja el, amely legalább 
akkora – a termelés egész rendszerét forradalmasító – minőségi ugrást jelent, mint a tizenkilencedik század 
számára a gőzenergia, a huszadik század számára a villamosenergia (majd később a kémia, az 
atomenergia, a biotechnológia) munkába állítása; s egyszersmind olyan húzóágazattá is válik, mint a 
tizenkilencedik században a vasútépítés, a huszadikban az autógyártás; s ráadásul a kommunikációt, az 
érintkezési viszonyok rendszerét is forradalmasítja, mint a tizenkilencedik században a távíró, a 
huszadikban a telefon, a rádió és a televízió. Túlzás nélkül állítható, hogy ekkora jelentőségű innováció 
még nem volt a modern kor történetében{162}. S ami szempontunkból meghatározó: ez a technikai 
újdonság alapvető társadalmi változást is magában hord: míg a gépi nagyipar kifejlődése a tőkés 
társadalom egyik főszereplőjévé tette e gépi nagyipar munkásosztályát, a számítógép kultúrája 
ugyanilyen mértékben teszi alapvetővé a szellemi termelést. Mint Masuda írja: míg az ipari 
társadalomfejlődés alapja a gőzgép, amely egyszerre helyettesítője és megsokszorozója a fizikai 
munkának, a számítástechnika a szellemi munka helyettesítője és megsokszorozója. (Masuda, 1988, p. 
34). De fordulatot nemcsak az élet minden területére rohamosan behatolt számítástechnika jelentett 
(amelynek alkalmazása azonnal megkövetelte a képzettségi szint növelését, s a munkában fokozta a 
szellemi képességek szerepét a társadalmi lét szinte minden területén a hadseregtől az esztergapadokig). 
Nagyon lényeges elem, hogy a kezdetben hatalmas, tudományos központokba koncentrált komputerek 
kapacitása rövidesen{163} személyes hatáskörbe helyezett eszközökbe költözött: az új technika olyan széles 
körben vált az emberek hétköznapi életének (egyszerre munkájának és munkán túli létének) részévé és 
eszközévé, mint (talán a ruházat, a hajlék, az alapvető bútorok és a táplálkozás eszközei kivételével) 
korábban semmi más{164}. Mint erről még szó lesz, a szellemi termelésnek igen lényeges sajátossága, hogy 
állandó összeköttetést igényel és teremt az egyéni és általános, az individuum és a nembeli között: a számítógép ennek 
minden korábbi információhordozónál sokkal többre képes, ráadásul gyors interaktivitást is biztosító 
eszköze. A szellemi termelés igen lényeges feltétele az autonómia: a személyi számítógép minden korábbi 
körülménynél sűrítettebben hordozza ennek az autonómiának a feltételeit. A személyi számítógép (és a 
hozzá kapcsolódóan kialakuló gyakorlat, kultúra, életforma) tehát nem csak az emberiség életében nyit új 
korszakot, hanem kifejezetten a szellemi termelés főszerepbe kerülésének is meghatározó tényezője. A 
személyi számítógépekre épülő termelés és társadalom magas fokú individualizációt feltételez, és erősíti is az 
individualitást. Mint erről is lesz még részletesen szó, a huszonegyedik századba a fejlett 
centrumországok szélsőségesen individualisztikus társadalmakkal léptek be, s ez a trend réseket ütött a 
hagyományosan erősen közösségi (és egyszersmind az individualitást erősen korlátozó) társadalmakon is. 
Ugyanakkor a szélsőségesen individualizált társadalmakban különösen fontos a magas fokú koordináció, s 



ehhez a személyi számítógépekre épülő világban nélkülözhetetlenné vált az egyes gépek 
összekapcsolásának lehetősége; ezt a Világháló maradéktalanul meg is valósította. A tömegtermékeket 
előállító, tömegek mozgatásán alapuló ipari társadalom helyébe egy egyedi igények 
kielégítésére képes, egyéneket összekapcsoló és mozgató (s az ezen egyének által is 
mozgatható) termelési és érintkezési rendszer lépett. Az ilyen rendszer szükségképpen 
„demokratikus”, legalábbis abban az értelemben, hogy az egyes, a Hálóba becsatlakozó számítógépek 
működtetőinek elvben egyenrangúnak kell lennie (az más kérdés, hogy mint minden emberi rendszer, ez 
is alkalmas arra, hogy a benne jobban tájékozódóknak, a kulcspozíciók elfoglalóinak jelentős előnyöket, 
esetenként a többiek fölötti hatalmi lehetőségeket is biztosít; ahhoz, hogy a technikai rendszerben rejlő 
demokratikus potenciál kibontakozhassék, természetesen az ilyen irányú társadalmi szabályozás is 
szükséges). A világhálóba kapcsolt PC-k világa és a political correctness világa ezen a ponton 
összefügg{165}. 

* 

Mielőtt azonban a számítógépes kor következményeinek taglalásába bocsátkoznánk, meg kell 
állapítanunk, hogy a változásokat a legkülönfélébb beállítottságú elemzők egyként alapvető 
fontosságúnak érzékelték, hol azok szociológiai, hol politikai-hatalmi, hol termelői (a termelés jellegének 
átalakulását eredményező{166}), hol pedig antropológiai (újfajta emberi képességeket preferáló-kifejlesztő) oldalára 
koncentrálva. 
  

„A rendszer egészére kiható változások egyik legközvetlenebb kifejeződése bármely 
történelmi fejlődési folyamatban a foglalkozási és foglalkoztatási struktúra átalakulása. (…) /Ma/ 
Ezt a folyamatot a legfejlettebb gazdaságokban az áruk felől a szolgáltatások irányában 
történő váltás, a menedzseri feladatkörök és a magas szakképzettséget igénylő foglalkozások 
előtérbe kerülése, az ipari és mezőgazdasági termelésben betöltött munkakörök háttérbe 
szorulása és a munka növekvő információs tartalma jellemzi”. (Castells, 2005, p. 284) (Kiem.: K. 
Á. – K. G.) 
  
A társadalom egyre inkább függ az entellektüelektől, az üzleti szféra is egyre nagyobb 
respektussal viseltetik irántuk{167}. (Lipset–Dobson, 1972). 
  
„Közismert, hogy a tudás az utóbbi néhány évtizedben alapvető termelőerővé vált.” (Lyotard: A 
posztmodern állapot in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 15). (Kiem.: K.Á. – K.G.). 
  
„A technetronikus{168} társadalomban a plutokratikus alapon való kiemelkedést kihívás éri a 
politikai vezetés részéről, amelyben növekvő mértékű a sajátos képzettségekkel és 
intellektuális tehetséggel bíró egyének jelenléte. A tudás a hatalom egyik eszköze lesz, s a 
tehetség hatékony mozgósítása a hatalom megszerzésének fontos útja”. (Brzezinski, 1976, 
pp. 11-12). 
  
Mallet a társadalom (s azon belül a munkásság) radikális átalakulását, belső átrendeződését 
hangsúlyozza, mely új csoportok felemelkedésével, a hagyományos nyomásgyakorló 
csoportok befolyásának elvesztésével járt. Az átalakulás lényege az üzemszervezet 
tekintetében az automatizáció, s ezzel együttjáróan az iskolázott munkások és technikusok 



előtérbe kerülése. Az automatizáció alapjául szolgáló számítógépes fejlődés már nem csak 
fizikai, hanem szellemi funkciókat is átvesz az embertől, ennek következtében az ember 
teendői főként a munkafolyamat „előttjére” és „utánjára” – „az ember a termelő folyamat 
mellé lép!” – a kreatív mozzanatokra, illetve a felügyeletre tevődnek át. Az újfajta termelés 
sokkal magasabb fokú kulturális és technológiai tudást igényel, a különbség mindinkább 
elmosódik a manuális és a szellemi munka között{169}. 
  
Hardt és Negri is kiemeli a hagyományos tömegtermelő ipari munkással szemben a szellemi 
munkaerő előtérbe kerülését és arra figyelmeztet, hogy ennek következménye egy újfajta 
történelmi szubjektum (a szellemi – Hardtnál és Negrinél: „immateriális” – munkaerő) 
megjelenése is{170}. 
  
„minél szélesebb körű és minél mélyebbre hatoló a fejlett információs technológia 
elterjedése a gyárakban és az irodákban, annál nagyobb igény merül fel az önállóan 
gondolkodó, jól képzett dolgozók iránt, akik képesek és hajlandók a munka minden 
lépéssorozatának meghatározására és programozására.” (Castells, 2005, p. 331). „Az 
információs technológiák (…) feleslegessé teszik azt a munkát, ami programozható 
szekvenciákba kódolható, és ugyanakkor megerősítik az olyan munkát, amihez elemzésre, 
döntésekre és folytonos újraprogramozásra van szükség, valós időben és olyan szinten, ahol 
erre csak az emberi elme képes. (Castells, 2005. p. 332). „a munkafolyamat két 
kulcsfontosságú jellemzője a rugalmas stratégiai döntéshozatalra, illetve a termelési folyamat 
valamennyi elemének szervezeti integrálására való képesség lesz”. (Castells, 2005. p. 333). 
Másfelől „Az információs technológia (…) biztosítja az infrastruktúrát a rugalmassághoz és 
az alkalmazkodóképességhez a termelési eljárások és a menedzsment egész területén.” 
(Castells, 2005, p. 333). 

  
Mindezekből a fejleményekből persze a különböző elemzők egészen különböző következtetéseket 
vontak le a társadalom jövőjét illetően. S az is hamarosan világossá vált, hogy mindannak, ami 
bekövetkezett, valóban többféle kifutása lehet, a társadalomfejlődés irányát (s különösen azt, hogy a 
termelési mód szempontjából is paradigmaváltás, a kapitalizmusnak egy más termelőmóddal 
való felváltása következik-e be) sem a számítógépes „forradalom”, sem a szellemi termelők 
szerepének megnövekedése önmagában nem dönti el. 
  

Mint Garnham figyelmeztet: ugyanazok a folyamatok értelmezhetők optimista, de 
pesszimista forgatókönyvek szerint is. Az optimista olvasatban e folyamatok általános 
demokratizációhoz, mindenki szellemi termelővé és az új elektronikus agora résztvevőjévé 
válásához vezetnek, ám a pesszimista változatban a változások egy új technokrata elit 
lehetőségeit növelik meg a manipuláció és kontroll fokozására, és új egyenlőtlenségeket, sőt, 
szakadékokat hoznak létre az információk birtokosai és az azokkal nem rendelkezők 
között.{171} 
  
„Az információ a piacrendszerek ’megálmodott’ ellenőrző és szabályozó eszközévé válhat, 
mely magára a tudásra is kiterjed, és kizárólag a teljesítményelv révén kormányoz. Ezzel 
tehát elkerülhetetlenül együtt jár a terror. Az informatizáció azonban a metaelőírásokat 
megvitató csoportokat is szolgálhatja, amennyiben olyan információkkal látja el őket, 



amelyek legtöbbször hiányoznak ahhoz, hogy a helyzet ismeretében döntsenek. A követendő 
irány, amely az utóbbi felé ágazik el, elvileg rendkívül egyszerű: a nyilvánosság férhessen 
szabadon hozzá a memóriákhoz és az adatbankokhoz.” (Lyotard: A posztmodern állapot in: 
Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. pp. 143-144). 

  
Mi úgy gondoljuk, hogy mint általában, „optimistának” és „pesszimistának” egyaránt igaza van: a fejlődés 
lehetőségei valóban magukban hordják a szellemi termelési mód kiteljesedését és az ezzel járó radikális 
demokratizációt éppúgy{172}, mint a társadalom elidegenedett ellenőrzöttségének és egyenlőtlenségeinek fokozódását. 
Az új eszközök lehetőséget adnak mindkettőre, de a szellemi termelők növekvő tömege is felhasználható 
mindkét cél érdekében. (A kulcsszó egyébként az idézett szövegben a „kontroll”: a tudatos kontroll a 
szellemi termelésnek is nagyon lényeges része, de az már megint csak a társadalom nagyszerkezetének 
függvénye, hogy a kontrollokat ki gyakorolja és minek az érdekében{173}). 
  
Vannak, akik éppen a ’68-as hullám elcsitulásának tapasztalatai alapján a (szellemi termelési mód 
kibontakozása szempontjából) pesszimista változatra hajlanak, és úgy látják, a szellemi termelés 
megnövekedett súlya csak a tőke korának egy újabb állomása, s legfeljebb egy új civilizációs szintet jelent 
(nem új termelési módot). Ugyancsak a pesszimista változatok közé sorolhatjuk azokat a véleményeket, 
amelyek az osztálytársadalom egy új változatát, új egyenlőtlenségek forrását látják csupán a 
fejleményekben. Rendre felbukkannak azonban olyan optimisták is, akik – némi messianisztikus 
várakozással – a korábbi antikapitalista várakozások beteljesítését várják{174}. Elsősorban arra támaszkodva, 
hogy ezek az új fejlemények olyan sajátosságokat tartalmaznak, amelyek lényegileg ellentétesek 
a kapitalizmus természetével. 



Az óriáskirály kőfalatja 

A magyar olvasó számára közismert a János vitéz azon jelenete, amikor az óriások országának királya 
kősziklával kínálja Kukorica Jancsit, amit ha meg nem eszik, ő lesz az óriások eledele. „Harapod bizony 
te, a kínos napodat, de fogadom, bele is törik a fogad” válaszolja harciasan a hős, aki az 
erőszakmentesség eszményétől láthatólag érintetlenül a kővel ügyesen agyoncsapja az óriások királyát, 
(„Így híj meg máskor is kőszikla ebédre – szólt s kacagott János – ráforrt a gégédre”), és maga ül a 
helyébe (igaz, azután nem uralkodik, csak a jó ügy érdekében felhasználja néhányszor az óriások erejét). 
Ez a történet sokszorosan alkalmatlan a szellemi termelés és a tőke viszonyának ábrázolására, 
metaforikus erejére csupán egyetlen vonatkozásban támaszkodnánk: a „ráforrt a gégédre” fordulattal 
eléggé jól leképezhető az a viszony, amikor egy hatalmas erő saját elbizakodottságának áldozata lesz. Úgy 
gondolja, minden az ő világának törvényei, az ő akarata szerint működik, ennek mindenki alávethető; de 
ha olyan elem kerül a gépezetbe, (Petőfi történetében ez maga János vitéz, akit nem lehet az erőfölénnyel 
megfélemlíteni, s akiben van annyi kreativitás – de legalábbis, akinek tapasztalatai épp eléggé eltérnek 
házigazdái tapasztalataitól ahhoz –, hogy „szokatlan használattal” adjon új, váratlan funkciót az óriások 
mindennapi eledelének), akkor és attól az egész jól felépített világ összeomolhat. 
  
A szellemi termelés több olyan vonással is jellemezhető, ami nem igazán kompatibilis a tőke logikájával. 
Az egyik legfőbb – már említett, és a szakirodalomban leggyakrabban emlegetett – ilyen sajátosság, hogy 
a szellemi termék különleges termék: a használatban nem fogy el, hanem még szaporodik is, s 
ezért áruvá változtatása legalábbis problematikus. 
  

Más termékekkel ellentétben a tudományos találmány nem fogy el a használatban, 
ellenkezőleg: szaporodik és ez nem kerül semmibe. – állapítja meg már Bell is. (Bell, 1974, 
p.109). 
  
A gondolat forrása{175} – ez is jelképes erejű – 1968-ban van; a prágai tavasz öntudatra ébredt 
szellemi termelőinek egyike, Radovan Richta érvelt ezen a módon (rá hivatkozik Bell is): „A 
tudományos ismeret szemben más termékekkel a használat által nem fogyasztódik el, hanem 
ellenkezőleg, tökéletesedik és a továbbiakban már ’nem is kerül semmibe’”. És: „minden 
egyes tudományos ismeret nem csak eredménye, hanem egyszersmind kiindulópontja is a 
kutatásnak, és minél több ismeretünk van, annál több ismeretet vagyunk képesek szerezni.” 
(Richta, 1968. p.177). 
  
Azóta sokan idézték fel újra és újra, – s mintegy a gondolat illusztrációjaként is – további 
elemekkel gazdagítva az alaptételt. 
  
Az információ nem elfogyasztható; nem helyezhető át (illetve megmarad eredeti helyén is); 
oszthatatlan; felhalmozódó és minősége a felhalmozás során javul (Masuda, 1988, p. 75) 
  
Az erő és a gazdagság véges. „A tudás viszont sohasem fogy el, a tudás mindig bővíthető”. 
(Toffler, 1993, p. 37) A tudást egyszerre többen is használhatják, s közben még az is lehet, 
hogy „éppen a tudás felhasználása révén újabb tudást hoznak létre” „A tudást nem lehet 



elhasználni”. S ami ebből következik: „Lehet-e ugyanolyan értelemben birtokolni a szellemi 
tulajdont, mint a megfogható vagyontárgyakat? Vagy talán a tulajdonlás teljes koncepcióját újra 
kell értelmeznünk?” (Toffler, 1993, p. 37) (Kiem.: K.Á. – K.G.) 
  
Szalai Erzsébet a tudásjavakat az érzelemjavakkal összekapcsolva állapítja meg, hogy a tudás 
és az érzelem természete szerint nem piacosítható, a használatban pedig nem kopik. Ha 
valami, akkor éppen piacosításuk koptatja őket – teszi hozzá. (Szalai, 2004, p. 109). 
  
  
Hardt és Negri úgy fogalmaz, hogy a szellemi termelés eredményei – ellentétben az egy 
időben csak egy helyen megjelenő anyagokkal – olyan nyersanyagot alkotnak, amely a 
termelésben nem fogy el, hanem éppen hogy gyarapodik a használat által, olyan terméket, 
amelynek használata nem korlátozza mások általi használatát, sőt, megosztása által 
potenciája növekszik. (Jeffersont idézik: „amikor gyertyámat a tiédről gyújtom meg, 
mindkettő fénye ragyogóbbnak látszik”).(Hardt–Negri, 2004).{176} 
  
Lazzarato ehhez azt teszi hozzá, hogy a szellemi termelés eredményeinek fogyasztása (más 
fogyasztásoktól eltérően) nem a munkaerő fizikai kapacitását növeli, hanem a használó 
személyiségét alakítja át, annak lehetőségeit gyarapítja{177}. 
  
„Amikor elfogyasztok egy szelet kenyeret” – érvel Garnham – „versenyben vagyok más 
kenyérevőkkel a (szűkös) erőforrásokért”. Ez bármilyen anyagi fogyasztásra érvényes, a 
szolgáltatásokra is, ahol a szolgáltatónak a szolgáltatásra fordítható ideje az erőforráskorlát. 
(Médiakutató lévén) ellenpéldaként természetesen a médiát és általában az információt említi 
(de megállapítása alkalmazható bármilyen szellemi termékre): az információ fogyasztása 
senki mást nem korlátoz ugyanezen információ fogyasztásában. Mindebből a piacgazdaságra 
nézve problematikus következmények adódnak: ha az adott javak nem korlátosak, állapítja 
meg a brit szerző, nincs mi igazolja a termékekhez való hozzáférés árakkal való 
szabályozását{178}. 

  
A szellemi terméket a termelés minden szintjén az egyéb termékektől eltérő sajátosságok jellemzik. 
Létrehozása a „hozzá társadalmilag szükséges” munkaidővel nem mérhető{179}, (hiszen éppúgy lehet 
egyetlen ihletett pillanat eredménye, mint évtizedekig tartó szorgos munkáé){180}. Eladása, áruvá tétele 
lehetséges, de éppen mivel a fogyasztás nem fogyasztja el, hajlamos levetni árutermészetét. A szerzői jogok 
például védhetők, de amikor az Internettel megjelent a szabad másolás lehetősége{181}, természetes, hogy 
ezzel akkor is tömegek kezdtek élni, ha ezt tőkés szempontból – és a szerzők anyagi érdekeire hivatkozva 
– jogellenesnek nyilvánították{182}. (A tömeges normaszegés különben is gyakran annak a jele, hogy az 
általános jogérzék, a „népi jogfelfogás” nem harmonizál a hatályos törvényekkel). Minősíthették ezt 
kalózkodásnak, s érvényesíthetik is az effajta „kalózkodással” szemben a törvény szigorát, ám – éppen 
mert a szellemi termék nem fogy el a fogyasztás által –, igen nehéz belátni azt, hogy a szellemi termék 
saját célra (például önképzésre) való átvétele miért okozna (a kalózrabláshoz hasonlítható) kárt. (S ez 
akkor is a rendszer diszfunkcionalitásának egyik jele, ha ebben az esetben találna is megoldást a tőke arra, 
hogy ezt a rendszerének ellentmondó jelenséget felszámolja). A szellemi termelő – amellett, hogy persze 
általa a megélhetését is biztosítja – alapvetően azért hozza létre termékét, hogy minél több emberhez 
eljusson, s csak a tőkének a fő szempontja az ebből nyerhető haszon. E kérdésre – mint a tőkés és a 



szellemi termelési módok közötti küzdelem egyik jellegzetes és nagyon sok más területen is jellemző 
ütközőpontjára – még visszatérünk, mindenesetre a szellemi terméknek az áruviszonyba való 
beszorításánál sokkal szélesebb haszonnal járó (és a probléma lényegéhez sokkal jobban igazodó) 
megoldásnak tűnik, ha a szellemi termékek terjesztésében létrejött hatalmas lehetőségek fényében az ilyen 
termékek árujellegét szüntetnék meg, más úton – tehát nem a piaci értékesítés által – biztosítva létrehozóik 
megélhetését (s elégítve ki erre vonatkozó abszolút jogos igényeiket). Természetesen a történelem számos 
példát nyújt a szellemi termékek terjedésének korlátozására (például ezoterikus tudásoknak a széles 
hozzáféréstől való elzárására vagy kaszt-tulajdonná tételére), s kétségtelenül vannak olyan jellegű tudások 
is, amelyeknek általános elterjedése súlyos veszélyeket is rejtene magában, a szellemi termelés 
termékeinek túlnyomó része esetében azonban a társadalmi demokrácia alapvető kritériuma az ezekhez 
való szabad hozzáférés; és míg egyes anyagi javak esetében bizonyos korszakokban racionális 
érvek szólhatnak védővámok, behozatali-kiviteli korlátozások mellett, a szellemi termékek 
ilyenfajta korlátozása mindig is beleütközött a szellemi termelők szabadság-igényébe, s mindig 
is ellentmondott a szellemi termékek általános érvényre törő, az egyént az emberi nemhez 
kapcsoló természetének. A tőke – hiszen működésének ez a lényege – magától értetődően be próbálja 
szorítani a szellemi termelést a maga termelési, értékelési, értékesítési és fogyasztási rendszerébe, ám 
mivel a szellemi termelés természete mindezen vonatkozásokban egészen más logikára épül, lesznek 
ugyan szellemi termelők, akik igazodnak a tőkelogikához, mások azonban – mint az Interneten és másutt 
ingyenesen terjesztett ismeretek közreadói – a szellemi termelés szabadságharcához csatlakozó saját 
aktivitásukkal bizonyítják, hogy a szellemi termelés előbb-utóbb valóban szétfeszíti a tőkés társadalom 
kereteit. (A tőke szabad áramlásának biztosítása a tőke alapvető célja. Ennek jegyében hirdeti a 
gondolatok szabad áramlását, s lép fel a szólásszabadságért a különböző diktatúrák ellen. Csakhogy a fent 
említett példában éppen az derül ki, hogy a gondolatok szabadságán is csak a tőke szabadságát érti, a 
gondolat csak addig a határig szabad, amíg ez nem ütközik a tőkelogikába. Itt megint arról van szó, ami 
az első fejezetben már felmerült: a partikuláris érdek általános emberi értékekben fogalmazza meg, s ezen 
keresztül legitimálja a maga nézőpontját, aztán, amikor olyan fejleményekkel kerül szembe, amelyek 
túlnyúlnak saját határain, ellentmondásba kerül ezekkel az általános értékekkel, és ezáltal korlátai 
leplezetlenül láthatóvá válnak). 

* 

A szellemi termelés előretörésének egy másik, a tőke szempontjából legalább ilyen problematikus 
következménye a köztudatba elsősorban Manuel Castells által bevitt fejlemény, a „hálózati társadalom” 
kialakulása. A hálózati jelleg elvben egyáltalán nem mond ellent a tőke természetének, hiszen kialakulása 
idején maga a tőke is nagyrészt hálózatos szerveződéssel terjedt el Európában és a világon. Mint azonban 
Marx óta már sokan rámutattak, a mégoly horizontális, demokratikus társadalmakba szervezett, az előző 
korok hierarchiáival szembeszálló tőke is kérlelhetetlenül hierarchizált, vertikális termelési szerkezetben 
működik. Jelen fázisában, amikor a tőkés globalizáció a nemzetállamok határainak lebontását tekinti egyik 
aktuális feladatának, a (nemzetállamok határain túlnyúló) hálózatos-csomópontos szerveződés vonzó 
lehetőségeket kínál a számára. Ám nem tud mit kezdeni azzal, ha a termelés tekintetében jelenik meg a 
hálózatos jelleg. Ha a tőke-munka hierarchiát kikezdve a termelők egymással közvetlenül, a tőke 
megkerülésével lépnek kapcsolatba. A szellemi termelés természete azonban mindig is ilyen volt{183}. Az 
Internet, amelyet a történetét taglaló források szerint a leghierarchikusabb intézmény, a hadsereg 
szükségletei hoztak létre, (felismervén a hierarchikus szervezet sebezhetőségét, s biztosítván a 
részegységek túlélését a centrum esetleges pusztulása esetén is), kiszabadulva a katonai irányítás alól a 



lehető legkevésbé vertikális formát öltötte. (Mint már szóba került, természetesen hierarchiák – és 
hierarchikusan különböző lehetőségek – kialakulnak az Interneten is. Természetesen az Internet is 
magában hordja a mindenkit elérő „nagy testvér” jellegű kontroll alkalmazásának lehetőségét. De – 
eleddig elháríthatatlanul – ugyanúgy magában hordja a bárhonnan kiinduló, a hierarchiákkal 
szembeforduló kezdeményezés lehetőségét is{184}). 

  
A hierarchikus, bürokratikus aktusokkal szemben az információ szabad áramlásában látja a 
kialakulóban lévő viszonyok lényegét Alvin Toffler. (Toffler, 1993, p. 245) 
  
Masuda az új forma által lehetővé tett új termelési lehetőségeket értelmezi. Azt hangsúlyozza, 
hogy az eddig jellemző volt vállalat–háztartás közti szétválasztással szemben a hálózati 
társadalomban létrejön a szinergikus termelés lehetősége, (mikor is a csoport közösen, közös 
cél érdekében, alany és környezet kölcsönös /kiegészítő/ egymásra hatásában 
tevékenykedik, az eszközök megosztott felhasználásával). Ennek ideáltípusaként a 
szerelmespár közösségét, a szerelmi kapcsolatban létrejövő energiamegsokszorozási 
lehetőséget említi. Társadalmi víziójának központi eleme az önkéntes közösségek, az alulról 
szerveződő részvételi demokrácia létrejötte. (Masuda, 1988, pp. 35-38 és pp. 122-123) 
  
Castells a közvetlen internetes demokráciát ugyan jelenleg utópiának tekinti, de azt mondja, 
hogy „a hálózati működés és különösen az internetre épülő hálózati működési mód nem 
csupán a szervezés és a küzdelem egyik eszköze, hanem egyszersmind megadja társadalmi 
interakciók, a mozgósítás és a döntéshozatal új formáit is” (Castells, 2006, p.199). (Kiem.: K.Á. – 
K.G.). Egy olyan rendszerben, amelyben nincs központ, (pontosabban: ahol minden 
csomópont központtá válhat) nincs központi hatalom sem. 
  
Garnham egy másik vonatkozásban mutatja meg, hogy a kialakuló hálózati modell miként 
mond ellent a piaclogikának. A hálózatok mindig problémát okoztak a piacot, mint ideális 
formát feltételező gazdaságoknak, mert a források megosztásán alapulnak. Ez nem is lehet 
másként, hiszen egyetlen individuum sem tudná megfizetni azt a számítógépes hátteret, amin 
például az Internet alapszik, s amelyet így viszont a világ összes lakója igénybe tud venni. Az 
ilyen hálózatot inkább egyfajta klub, mintsem a piac modelljében lehet értelmezni – mondja 
Garnham.{185} 



Az új alany keresése 

Az előző fejezetben foglalkoztunk már azzal a kérdéssel, ami az első radikális rendszerkritikai felvetések 
óta foglalkoztatja a gondolkodókat: ha a tőkés társadalmi paradigma folytathatatlanná válik, ki fogja a 
paradigmaváltást végrehajtani. A számunkra legmegfelelőbbnek tűnő válasz, – hogy tudniillik az ilyen 
változásoknak nincs meghatározható alanya, mert azok különböző hatások (a legkülönfélébb célokat 
követő alanyok igen különböző tevékenységének) eredőjében jönnek létre –, nem elégíti ki teljesen 
azokat, akik reális alapokra szeretnék helyezni a megannyi ellentmondással terhelt tőkés társadalom 
belátható időn belül bekövetkező meghaladásának reményét. A történelem azt is tanúsítja, hogy a 
„történelem kerekei majd úgyis kiforogják a jövőt” megoldás leszerelő; a szociáldemokrácia Bernstein-
féle felfogása, amelynek lényegében ez volt az álláspontja (sőt, eredetileg ennél aktívabb viszonyt 
képviselt, hiszen a megfelelő történelmi helyzet kivárására intve a türelmetlen kortársakat, azért az addig 
tartó úton aktív fellépéssel igyekezett „finomítani” a tőkés társadalom negatív hatásait), végül eljutott az 
alternatív jövő, (a rendszerparadigma-váltás) reményének feladásáig. Fenntartva tehát a fenti válasz 
lényegi érvényességére vonatkozó meggyőződésünket, hiszen egy új társadalom létrejöttében 
legalább annyira fontos szereplők a régi világnak az új elemeket különbözőképpen integrálni 
igyekvő képviselői, vagy az egymással ellentétes álláspontok összeegyeztetésére törekvők, mint 
az újat ideológiai intranzigenciával képviselők, s az újat nem az új ideológiai képviselői, hanem 
mindezen törekvések egymással való küzdelme hozza létre; el kell fogadnunk azok álláspontját is, 
akik amellett érvelnek, hogy az új társadalom kialakulása szempontjából központi kérdés azon társadalmi 
erők megjelenése, akikkel az új társadalom szimbolizálható. Mindig meghatározhatók ugyanis olyan 
társadalmi csoportok, (mint a tőkés társadalom esetében a polgárság), amelyeknek a termeléshez 
való sajátos viszonya az új társadalmi formációt alkotó, új termelési mód alapjává válik. S mert e 
csoportok maguk is rendszerszerűen működnek (a termeléshez való sajátos viszonyukhoz 
szemléleti sajátosságok, etikák, jellemző kapcsolati formák, intézmények, személyiségmodellek, 
stb. társulnak), így csoportformájuk sűrített szimbólumává válhat az új társadalomnak, (amely, 
ha dominanciára kerül, a társadalom egészében is rendszerszerűen, korszakra jellemző szemléleti 
sajátosságok, etikák, kapcsolati formák, intézmények, személyiségmodellek, stb. kiformálódásával 
működik). Bár ezen új szemléleti sajátosságok, etikák, stb. kialakulásában is alakítóan részt 
vesznek a többi csoportok is, az új világ domináns, rendszerszervező magja a szimbolikussá 
váló új történelmi főszereplő-csoport létformájából származik. Az osztálytársadalmakban a 
rendszerváltások ráadásul mindig úgy történtek, hogy ezek a modell-csoportok (gazdasági és politikai) 
hatalomátvételt hajtottak végre; (ezért sokan, mint látni fogjuk, ezt most is így képzelik el); ha – mint 
gondoljuk – a szellemi termelők esetében nem ez lesz is a dolgok menete, az új szimbolikus 
képviseletének jól látható (mintaadó, rendszerszervező) aktivitása nélkül (mivel a fennálló 
rendszer hatalmi alapokon nyugszik, s a saját szempontjai szerint ésszerűen működő hatalom mindig a 
fennálló rendszer további fenntartására mozgósítja erőit), gyökeres váltás nemigen képzelhető el. 
  
Az előző fejezetben érintettük már azt a tételt (amelynek alátámasztására az államszocializmus mibenlétét 
elemző fejezetben próbálunk majd további érveket felsorakoztatni), miszerint az új alany keresésében a 
marxi megoldás (legalábbis annak az elmúlt évszázadban hangsúlyozott formájában) tévesnek bizonyult. 
A hagyományos ipari munkásosztály, a tőkés társadalom egyik alapvető osztálya nem az az alany, amely 
meggyőző képviselője lehetne a kapitalizmus életképes alternatívájának. A szellemi termelési mód 



huszadik századvégi előnyomulása következtében, és ennek tapasztalataira reflektálva azonban erre a 
kérdésre is több, egymástól is eltérő válaszkísérlet, megoldási javaslat született. 
  
Azok az antikapitalista gondolkodók, akik a kapitalizmus osztálytársadalmi jellegét, a tőkeviszony 
kizsákmányoló jellegét bírálják, szükségképpen nehezen tudnak elszakadni attól az elképzeléstől, amely a 
kapitalizmus fő ellenfelének hagyományosan a munkásosztályt, a tőkeviszony alávetettjét látja. (Akár úgy 
gondolják, hogy a munkásosztályt fel kell szabadítani, akár úgy, hogy felszabadítja magát). A huszadik 
századi fejlemények fényében azonban a munkásosztály fogalma is módosulni kezdett: ezt többen úgy 
próbálták áthidalni, hogy „új munkásosztályról” kezdtek beszélni; ebbe vagy beleértve a szellemi termelőket is, vagy 
legalább azt elismerve, hogy a huszadik századvég „munkása” jelentősen különbözik a tizenkilencedik század nagy 
fizikai erőfeszítésre késztetett – és elsősorban fizikai képességein keresztül kihasznált – nagyüzemi „proletárjától”. A 
modern, nagyrészt automatizált (és mindinkább komputervezérelt) üzem követelményei a 
hagyományosan „munkásnak” tekintett munkavégzőket is közelítik a szellemi termelőkhöz. Ez a 
megváltozott helyzet és szerep megváltoztatja az attitűdöket is. Serge Mallet, az „új munkásosztály” elmélet 
egyik leghatásosabb teoretikusa hangsúlyozza, hogy ebben az új helyzetben az a meghatározó, hogy a 
munkás milyen jellegű üzemben dolgozik: ahogy a hagyományos ipari nagyüzem mind korszerűtlenebbé 
válik, úgy válik mind korszerűtlenebbé az ehhez a hagyományos ipari társadalomhoz kötődő 
munkáscsoportok alapállása is, s a „leghaladóbb” reakciókat az új ágazatokhoz kapcsolódó „új 
munkásosztály” adja.{186} Míg a „régi munkásosztályra” az ipari társadalomban uralkodó) mennyiségi 
szemlélet a jellemző, (s ebből adódóan a legfőbb követelés a bérek emelésére irányul), a Mallet által 
bemutatott „új munkásosztály” szemlélete már minőségre-orientált, fő követelése az önigazgatás, (és egyre 
szervesebben összefonódik az értelmiséggel). Mallet szerint az „új munkásosztály harcosabb is mint a 
régi, (s ezt ama régi tétel cáfolatának tartja, miszerint a „munkásarisztokrácia” mindig megalkuvó, 
reformista), bár ehhez hozzá kell tenni, hogy ezeket a következtetéseket az 1968 körüli, azóta ritkábban 
tapasztalt jelenségekből vonta le. Jóval lényegibb az a megfigyelése, hogy az az új munkástípus, amelynek 
munkája már inkább a „dolgok igazgatása” mint pusztán végrehajtó robot, egészen más viszonyt alakít ki az 
igazgatás feladataihoz, mint a korábbi munkásosztály (amiből az a következtetés vonható le, hogy ez a 
munkásság „önigazgatásra érett”.) 
  

Az „új munkásság” egyik fő különbsége a régivel szemben Mallet szerint az, hogy míg 
hagyományosan a munkáskontrollt „negatív” értelemben, mint az (általuk bizalmatlanul 
szemlélt) cég (mintegy „kívülről” való) ellenőrzését fogták fel, az új „munkásosztály” pozitív 
értelemben fogja fel a kontrollt, és az önigazgatáson keresztül új életet akar lehelni a 
vállalkozásba, nem pedig lerombolni azt (vagy harcolni ellene). (A szellemi termelők mint 
„vállalkozók” kérdésére a 9. fejezetben fogunk visszatérni). Mallet mindenesetre 
megállapítja, hogy az, ahogyan a kontroll szükségletét az „új munkások” felfogják, nem 
különbözik a technikusok és a cég kádereinek kontroll-felfogásától. Törekvéseikben az 
ember felszabadítása és a technológiai fejlődés egymástól elválaszthatatlan folyamatok, s 
lázadni az ebben rejlő lehetőségek elsikkasztása ellen lázadnak{187}. 

  
Mallet a hagyományos értelemben munkásnak nevezett és – ha új feladatokkal is, de még mindig – 
lényegében a „fizikai állományba” sorolt munkavégzők között kereste az „új osztályt”. Mások, látva a 
szellemi termelők előretörését, őket látták „új osztálynak”. Az a megoldás pedig e két nézőpont szintézisének 
tekinthető, amellyel sokan azt kezdték hangsúlyozni, hogy a hagyományosan értelmiséginek tekintett 
foglalkozások végzői közül sokan „proletarizálódtak”, (amennyiben munkavégzésük tömegessé lett, s mint 



értéktöbblet-termelők, ugyanúgy a tőke kizsákmányoltjai, mint a fizikai dolgozók). Ezen álláspont 
képviselői kezdtek a Marx szövegekből is azokra hivatkozni, amelyek megengedik szellemi termelőknek a 
„munkásosztályba” sorolását. Mások azonban, mint például az 1968-ban az egyik legnagyobb befolyással 
bíró teoretikus, Marcuse, szkeptikusak voltak az új, fehérgalléros „munkásosztállyal” szemben. (Az a 
feltételezés pedig nem igazolódott, túl optimistának bizonyult, hogy a dolgok abba az irányba 
haladnának, mint ahogy azt Mallet a hatvannyolcas mozgalmak aktuális sikereiből extrapolálta, miszerint 
a szervezett kapitalizmus már belépett volna a kompromisszumok szakaszába, amelyben a munkásosztály 
megragadhatja a gazdasági hatalom egy részét – ami az /új/ munkásosztály későbbi politikai hatalmának 
előfeltétele lenne{188}). A politikai (és gazdasági) hatalomért folytatott küzdelem – akár egy új szektor 
munkásosztálya, akár a „munkásosztály” egy új szektora (a szellemi termelőmunkás) az alanya ennek a 
küzdelemnek – lekerült a napirendről. Továbbra is folytatódott azonban a szellemi munka térnyerése 
(mind azon a módon, hogy a hagyományos munkákban növekedett a szellemi mozzanatok aránya, mind 
pedig azon a módon, hogy mind több – hagyományosan értelmiséginek minősített – szellemi termelő 
vesz részt a termelésben). Mindennek pedig nyilvánvalóan jelentős társadalom-átalakító hatása van, s a 
végbemenő változások inkább ragadhatók meg antropológiai síkon, mint a politika síkján. E változások 
értelmezéséhez új kategóriák is születnek. Ilyen a Futur Antériur-csoport által bevezetett „tömeg-intellektus” 
fogalom, melyet Paul Virno az alábbi módon definiál: 
  

„A ’tömeg intellektualitás’ a know-how-k olyan együttese, amely alátámasztja, fenntartja a 
high-tech gazdaság működését. Ez a ’társadalmi test’ olyan tudások tárháza, amelyek 
elválaszthatatlanok az élő szubjektumoktól és nyelvi együttműködésüktől. Egész skáláját 
tartalmazza a képzettségeknek, a kommunikációmódoknak, informális ’nyelvjátékoknak’, 
sőt, bizonyos etikai elköteleződéseknek is.” (Virno, in: Makdisi–Casarino–Karl, 1996. p. 
270).{189} 

  
A változások megragadásának másik kulcsfogalmául az „immateriális munka” kínálkozik, (ez, ha 
eltekintünk attól, hogy a „termelés” az a szélesebb kategória, amelynek a munka a része, lényegében 
ugyanarra a jelenségcsoportra vonatkozik, amelynek értelmezésére mi a „szellemi termelés” kategóriáját 
ajánljuk). A növekvő szerepű „immateriális munkához” olyan képességek társulnak, amelyek – ebben 
megerősítve Mallet hajdani hipotézisét – az önigazgatás kifejlődő szubjektív feltételeinek is tekinthetők. 
Ráadásul ezt a lehetőséget erősíti a munkaszervezet átformálódása is, amely az egy helyen koncentrált 
ipari munkavégzéssel szemben a szervezetileg lazán kötődő, az egyéneket egyénként foglalkoztató 
szerződéses rendszert, a szabadidő és munkaidő közti határok elmosódását és még sok egyéb, a 
társadalmi viszonyokra lényeges módosító hatással bíró következmény láncreakcióját hozza magával. 
  

A független „önfoglalkoztató munkás” szellemi proletárként csak az őt kizsákmányoló 
munkáltató szemében jelenik meg. Ebben a munkamódban egyre nehezebb a szabadidő és a 
munkaidő szétválasztása, és bizonyos menedzser-funkciók is megjelennek benne: bizonyos 
képesség viszonyainak alakítására és a szellemi munkában a társadalmi együttműködésre. Az 
ezen gondolatokat kifejtő Lazzarato kételkedik abban, hogy ennek az új típusú termelőnek a 
megjelenése pusztán a kapitalizmus felhalmozási és újratermelési folyamatainak egy új fázisát 
jelezné. E változások szerinte sokkal inkább a munka antropológiai értelemben vett 
átalakulását és átértelmeződését jelzik. A bérmunka és (a szervezetnek való) alávettetés nem 
képezi többé a tőkés és munkás közti szerződéses viszonyok legfontosabb formáját. Az 
önfoglalkoztatás lesz a domináns forma: az olyan szellemi munkás, aki maga vállalkozik, 



bekapcsolva magát egy állandóan változó piac és a térben és időben változó hálózatok 
rendszerébe. Az új látás-, és tudásmódok új technológiák, az új technológiák pedig új tudás-, 
és látásmódok szükségességét vetik fel{190}. 

  
A nyolcadik és kilencedik fejezetben kíséreljük meg, hogy magyarázatot adjunk arra: az új fejlemények (és 
a bennük rejlő potenciális lehetőségek) ellenére miért uralkodik a jelen világában mégis a kapitalizmus, s 
miért bizonyulnak rendre korainak, elhamarkodottnak azok a következtetések, amelyek ettől vagy attól a 
fejleménytől a kapitalizmus közelgő összeomlását várják. Mert ahogy a hatvannyolcas politikai 
erődemonstráció, úgy a későbbi évtizedek kétségkívül bekövetkezett (bár – mint látni fogjuk – nem csak 
az optimista antikapitalisták által üdvözölt fejleményekkel jellemezhető) „antropológiai” változásai sem 
vezettek ehhez; s korántsem nevezhető általánosnak az a világkép, amelyben a szellemi termelők, mint a 
kapitalizmus diadalmas ellenfelei jelennek meg (akárcsak „antropológiai” szempontból is, ahogy a Futur 
Antériur csoporthoz hasonló radikális – olykor túlontúl radikális – antikapitalisták látják). A világban 
mindig több lehetőség van egyszerre, s amíg a szellemi termelők nagy része önmagát nem a 
kapitalista világrend alternatívájaként definiálja (ahogy ezt a hagyományos munkásosztály szervezett 
része a tizenkilencedik században többé-kevésbé megtette), addig a fentiekhez hasonló 
következtetések valós tényeket ábrázolnak ugyan, de nem válnak „uralkodó gondolatokká”, 
vagyis olyan gondolatokká, amelyek társadalom-változtató (és a változtatás irányát a maguk értékrendje 
szerint befolyásoló, azaz a saját interpretációjuk történelmi igazát érvényre juttató) erővel hathatnak a 
létviszonyokra. (A társadalom változtatásához ugyanis magától értetődően szükséges az e változtatásokat 
végbevinni képes alanyok reflektáltsága, önnön változtató szerepük felismerése és vállalása is). 
  
A szellemi termelők politikai, ideológiai, (illetve az érdekkifejezés egyéb területeit érintő) öntudatosodását 
sok egyéb, később még érintendő tényező mellett az is gátolja, hogy – a tőkével való hajdani (antifeudális) 
együtthaladás örökségeként is – a szellemi termelők adekvát politikai, ideológiai és egyéb 
önkifejezésformái jelentős részben a tőke által uralt terepen mozognak. A következő alfejezetben 
– rövid kitérőként – utalunk néhányra ezek közül. 



Az individualizmus néhány csapdája 

A PC kapcsán szó esett már arról, hogy a szellemi termelés szerepnövekedése egyfajta (politikai) tolerancia 
térhódításával is együtt járt. Bár ennek a toleranciának is megvannak a határai, kétségtelen, hogy a 
szellemi termelők szerepnövekedése a huszadik század végén egybeesett a politikai értelemben vett 
liberalizmus hosszú aranykorával. A két jelenségcsoport közötti összefüggés egyik kulcsa az individualitás 
felértékelődése, amely a tőkés társadalom fontos jellemzője, de az individualitás szabad kifejtése, 
„önmegvalósítása” az esetek nagy részében fontos feltétele a szellemi termelésnek is. A szellemi 
termelőnek szüksége van arra, hogy autonómiáját akceptálják; ez egy elvben demokratikus alapokra 
épített társadalomban úgy lehetséges, ha ő viszont akceptálja mások autonómiáját: mindennek keretei 
régen megfogalmazódtak Kant kategorikus imperatívuszában. A liberalizmus olyan ideológia, amely a 
társadalmat szabad, független individualitásokból felépülőnek tekinti, s mivel az individuumokból indul 
ki, ezek szabadságát, függetlenségét tekinti a legfőbb, minden mást meghatározó értéknek. A polgári 
társadalomban azonban ez a liberalizmus több ponton is alá van aknázva. Először is a politikai 
liberalizmus könnyen összemosódik a gazdasági liberalizmussal. Az első a (citoyen) szellemi termelők 
ideológiája (is lehet), a második (leplezetlenebbül) a (burzsoá) tőkéé; közös elemük a leben und leben 
lassen, de míg ez a politikában elvi egyenlőséget feltételez és teremt a résztvevőnek elismert{191} résztvevők 
között, a gazdaságban csak jogi egyenlőséget feltételez, gazdasági egyenlőséget nem; s mivel a tőkés 
polgári társadalomban a hatalom alapja a gazdasági hatalom, így – mint erről már volt szó – a jogi és a 
politikai egyenlőség is csak illuzórikus, legalábbis korlátos lehet, az egyenlőtlen gazdasági helyzetben lévő 
szereplők között (s persze a tőke és a szellemi termelők közti viszonyban is) – az esetleges jogi 
egyenlőség ellenére – lényegi egyenlőtlenség jön létre, marad fenn (s esetenként még növekszik is). A 
politikai liberalizmus születésekor, Condorcet idején a szellemi termelők és a tőke még együtt harcoltak a 
feudális rendszer ellen, a politikai liberalizmus így az egész polgárság érdekeit kifejező, a tőke részérdekét 
általános emberi értékként célul tűző ideológiaként keletkezett; később azonban, mihelyt megvalósult a 
tőkés társadalom dominanciája, a liberális ideológia mindinkább a tőkeérdekek ideologikus 
védelmezőjévé, a tőkének az általános emberi értékekkel való szembekerülését leplező, e ténnyel 
legalábbis nem szembesülő szemléletté változott. A szellemi termelők így a politikai liberalizmust 
megfelelő önkifejezésnek érezve gyakran jutottak el ahhoz, hogy a „liberalizmus” jegyében egy irányba 
haladva a tőke érdekérvényesítésével, el is fogadják e tőkeérdekek érvényesülését (ezt igen jól mutatta a 
kelet-európai értelmiség jelentős részének szerepvállalása az 1989-es úgynevezett rendszerváltásban, 
amely egyértelműen a politikai liberalizmusnak a diktatórikus államszocialista hatalomgyakorlás elleni 
fellépésével indult és egyértelmű tőkeképviseletbe, a gazdasági liberalizmus igenlésébe torkollott). Pedig 
csak a tények igen erős szelekciójával lehet nem észrevenni azt, hogy a tőkének szabad utat adó gazdasági 
liberalizmus, milyen mértékben mond ellent a szabadságeszményeknek, milyen mértékben korlátozza a 
tőkének alávetettek szabadságát (s így a szellemi termelők szabadságát is). 
  
A másik csapdát a liberalizmussal szorosan összefüggő – és a szellemi termeléssel látszólag szintén 
szerves kapcsolatban álló – relativitás-gondolat rejti magában. (Ez is az individualitás-központú 
szemlélettel függ össze: ha elfogadjuk szervezőelvnek azt, hogy szabadságunk egyetlen jogos korlátja, ha 
más egyének szabadságát korlátozná, ebből szervesen következik a relativitás-gondolat is). Az, hogy (az 
emberi Nem alkotóelemeként, parány részeként) minden individuumnak csak relatív igazsága lehet – 
vitathatatlan igazság (ezt fentebb mint a gondolatok, a tudományos igazságok relativizmusát, s mint a 



posztmodern lényeges szemléleti magját már szemügyre vettük, itt most antropológiai aspektusára 
helyezzük a hangsúlyt). Maga a relativitás-gondolat is a szellem szabadságharcának terméke, s ezért a 
szellemi termelőkhöz igazán „illő”, a szellemi termeléssel adekvát gondolatnak tűnik. Ám a szellemi 
termelés, mint látni fogjuk, olyan szellemi termékek létrehozására irányul, amelyek bárki számára 
használhatók; a szellemi termelés lényege az egyéni és a nembeli közötti kapcsolat fenntartása, az 
egyéni tapasztalat nembeli értékűvé emelése. A szellemi termék ugyanolyan objektivitásra tart igényt, 
mint amivel az anyagi termelés termékei rendelkeznek. Márpedig egy megfelelő ásó, villa vagy számítógép 
igazsága nem relatív. Ha egy ásóra, villára, számítógépre azt mondjuk, hogy ez relatíve ásó vagy villa, vagy 
számítógép, akkor arra utalunk, hogy tulajdonképpen rossz. Hogy funkciójának csak viszonylagosan felel 
meg. A szellemi termelő számára (még ha szerényen és jogosan elismeri is, hogy az ő „igazságai” is 
meghaladható, megcáfolható igazságok, az ő általa felismert törvények szövedéke is fölfeslik) az általa 
létrehozott termék relatív érvényűvé minősítése végső soron mégis ugyanolyan kudarc, mint a fizikai 
tárgyak alkotói számára. A relativitás (legalábbis ebben az értelemben, mert, mint látni fogjuk, másként, a 
szellemi termelés lényegével harmonizáló módon is fel lehet ezt fogni) ezért nem tartozik a szellemi termelés 
adekvát értékei közé. Adekvát érték viszont a tőke számára. A piac ugyanis valóban mindent relativizál, 
mással összemér, és hol fel-, hol leértékel. És ezt teszi – a piac teszi ezt – a szellemi termékkel is. Minden 
igazság mellé odaállít egy másikat; a tegnapi értéket félrehajítja a ma divatja. A szellemi termék (a szellemi 
termék is) valóban csak relatív lehet – a tőkés piactársadalomban. És ez nagyon kedvezőtlen a szellemi termelők 
(politikai) érdekérvényesítése szempontjából (is). Egyrészt bármilyen fontos törvényt fedezzen is fel valaki a 
társadalomban, ebből a tőkés társadalom keretei között csak akkor és addig a határig lehet 
társadalomformáló gyakorlat, amikor és ameddig a tőke számára megfelelő. Ellenkező esetben azonnal 
szembeállíthatóak vele más, hasonlóképp „relatív” igazságok, amelyek így kioltják egymást. Ellenkező 
esetben felléphet vele szemben egy, az ő „igazságát” antagonisztikusan tagadó áramlat, amelyet a divat 
korszerűbbnek, értékesebbnek, vele szemben követendőnek minősít{192}. A szellemi termelők korlátlan 
számban hoznak létre politikákat és ideológiákat, mert bármilyen nézőponthoz kimunkálható az annak 
megfelelő ideológia és politika. A konzervatív ideológiákat éppúgy mint a liberálisakat, a kozmopolitákat 
éppúgy mint a nemzetieket, a kommunistákat éppúgy, mint az anarchistákat, a fasisztákat éppúgy mint a 
„zöldeket” szellemi termelők hozzák létre. Elvben annyiféle ideológia és politika lehet, ahány szellemi 
termelő, (sőt, több, mert ugyanaz az ember is képes különböző ideológiák megalkotására). Az egyes 
tőkések maguk is a legkülönfélébb ideológiák mellé állhatnak, az „össztőkés” azonban igazából egyik 
mellett sem elkötelezett, a tőkés termelési mód fennmaradásának érdekeit képviselő döntéshozók mindig 
csak választanak ezek közül az ideológiák közül, eldöntve, hogy éppen melyik a megfelelő a tőkés 
társadalmi rendszer érdekeinek érvényesítése szempontjából. És így végső fokon ugyanúgy a tőke szabja 
meg a szellemi termelők által létrehozott ideológiák-politikák áramlását, mint ahogy az anyagi javak 
termelésében létrehozott áruk áramlását a világban. Ha tehát a szellemi termelők ráébredvén saját 
történelmi jelentőségükre, pusztán politikai(-ideológiai) eszközökkel próbálnák a tőke hatalmát megtörni, a 
siker meglehetősen kétséges. Mivel a politikák és ideológiák csak a társadalmi viszonyok felületét érintik, 
amíg a társadalom tőkés társadalom, addig annak a politikai játékszabályai szabják meg a politika 
alakulását, és ez mindig relativizációt és konfrontációt jelent. A szellemi termelők csak akkor léphetnek fel 
a szellemi termeléssel adekvát politikai területen, ha kilépnek a tőkés paradigmából, és 
szakítanak azzal a(párt)politikai logikával, amelynek éppen ez a relativizáció és konfrontáció a 
lényege{193}. 



Összefoglalva 

De annak, hogy – az ebben a fejezetben érintett folyamatok ellenére – a szellemi termelők nem vállaltak 
markáns szerepet a tőke kihívójaként (az utóbbi évtizedekben sem), vagyis hogy mindezideig nem 
látszanak a tőke igazi kihívójának, nem csak efféle politikai-ideológiai okai vannak. A politikai-ideológiai 
elköteleződések, választások is csak következményei az általános helyzetértékelésnek, és a szellemi 
termelők, megnövekedett arányuk dacára, általában nem tekintik magukat dominanciaképes erőnek. Ez 
sem rendkívüli a történelemben: a polgári társadalom kialakulásakor ugyanígy történt. Amíg az új termelési 
mód nem válik dominánssá, képviselői tudatát éppúgy a régi rend tudatformái uralják, mint a társadalom 
más csoportjaiét. Egyes gondolkodók felismerhetik (még a régi világ keretein belül) az új termelési mód 
lényegét, és az ezzel adekvát társadalomkép, filozófia, etika, jogfelfogás vagy éppen természettudományos 
világkép alapjait, miközben a társadalom egésze, illetve az új termelőmód képviselőinek többsége is még 
a régi viszonyokhoz és tudatformákhoz igazodik. (A polgári társadalom kialakulási folyamatában ez volt a 
XII. és XVIII. század között a helyzet. Ebben az időszakban számos olyan gondolati, szemléleti, 
intézményi, életvilágbeli fejlemény bukkant fel, amely utólag világosan az akkor új termelési mód, a 
kapitalizmus, a polgári világrend egy-egy adekvát eleme megjelenésének bizonyult, de a kortársak zöme 
aligha volt ennek tudatában). Egy-egy sűrű történelmi pillanatban, amikor az új terjedése valamiben átlép 
egy lélektani határt – a szellemi termelési mód kialakulási folyamatában ilyen volt 1968 – egy pillanatra 
fellángol az öntudat, de azután, ha a helyzet nem érett még a társadalmi paradigmaváltásra, ki is huny (s 
ezt – a „nem vagyunk mi dominanciaképesek!” érzését – megerősítik azok a közvetlen tapasztalatok, 
amelyek azt mutatják, hogy a régi rend még fenn tudja tartani magát). Az új társadalmi alanyok 
kritikus tömege akkor ébred igazán saját szerepe tudatára, amikor egyrészt termelőmódjuk 
szempontjából elviselhetetlenné válnak a régi rend azt korlátozó vonásai; másrészt a régi rend 
nem tudja többé szervesen integrálni az új termelőmód társadalom-működtető energiáit. (E két 
fejlemény kölcsönösen egymást hozza létre). Természetesen nem lehet megjósolni, hogy ez a szellemi 
termelési mód kialakulási folyamatában mikor fog bekövetkezni. 
  
Azt sem lehet továbbá elfelejteni, hogy a szellemi termelési mód keresett társadalmi „alanya” nem egy 
olyan szociológiailag körülírható csoport, mint amilyen akárcsak az annak idején kiformálódó polgárság 
volt. (A különbség itt abból adódik, hogy a polgárság a rendi társadalom talaján jött létre, s ez abba az 
irányba hatott, hogy maga is – szociológiailag körülírható – renddé szerveződjék. A tőke világa azonban 
egy olyan társadalmi keretet képez, amely totális, mindenbe behatol, s így a szellemi termelés mozzanatai 
is totalizáltan, a társadalmi lét minden szeletében létrejönnek). A „szellemi termelők”, mint röviden már 
említettük, s mint még később is szó lesz erről, nem azonosíthatóak mondjuk a dominánsan a szellemi 
termelésre szakosított értelmiségiek csoportjával, (hiszen, mint láttuk, a legkorszerűbb ipari üzemek 
„munkásaitól” a nagy befolyású menedzserekig mind többen és mind jelentősebb mértékben válnak 
kifejezetten „szellemi termelővé”), s ez is nehezíti, hogy a szellemi termelők felismerjék „társadalmi 
alany”-voltuk közösségét. 
  
Mindennek következtében az ebben a fejezetben érintett fejlemények értelmezésében egészen más irányú 
következtetések is lehetségesek. Mielőtt az erre vonatkozóan az utóbbi évtizedekben született különböző 
elméletek ismertetésébe fognánk, annyit talán érdemes már most is előrebocsátani, hogy azokkal az 
értelmezésekkel szemben, amelyek az új fejleményeket egy új társadalmi paradigma, s végső soron egy új 



termelési mód jeleinek tartják, az elméletek egy másik csoportja ugyanezeket a fejleményeket a tőkés 
társadalom fogalomrendszerén belül analizálja. A különbség lényege e két értelmezési irány között, hogy 
míg az egyik az új fejleményeket elsősorban a munka, a termelők oldalára, a másik a tőke oldalára helyezi, 
míg az egyik az új társadalmi alanyokkal a „munkásosztály”, a másik a „tőke” fogalmát bővíti. Minthogy a 
szellemi termelés termelés is, meg tőkeforrás is, mindkét interpretációnak van jogosultsága, (ráadásul míg 
a hagyományos munkásosztály, amely szintén termelő is, meg a tőke gyarapítója is, maga – osztály 
voltából adódóan – csak akkor kerülhet át a tőke–munka viszony másik oldalára, ha osztályt vált, vagyis 
megszűnik osztályértelemben munkás lenni, a szellemi termelő, mint az alapviszonyon kívülálló, de 
annak hatásaitól nem független, abban részben, s mindinkább bevont másodlagos szereplő eleve ott van a 
tőkeviszony mindkét oldalán). 
  
Ám ha csak a „szellemi tőke” mind gyakrabban használt fogalmát tekintjük is, ebből is érdekes további 
kérdések adódnak. Először is Bourdieu, akire e fogalom kapcsán gyakran hivatkoznak, csak olyan 
jelenségek leírására használja a „szellemi tőke” kategóriáját, amelyek kapcsolatban vannak a hagyományos 
értelemben vett tőkés folyamatokkal (tehát azt emeli ki, hogy a szellemi termelésnek vannak olyan elemei, 
amelyek a tőke-alapú társadalom egyenlőtlenségeinek újratermelésében játszanak szerepet, erre 
szolgálnak). A „szellemi tőke” ebben az értelemben egyrészt a tőke és a tőkés osztályhatalom szellemi 
komponense: termelése, átadása, átörökítése a tőkés hatalomgyakorlás egyik technikája; másrészt 
magának a tőkének is egyik összetevője, amelyet ugyanúgy megtermelnek, mint a tőke anyagi 
komponenseit. A „szellemi tőke” fogalmát azonban ma ennél széleskörűbben használják, s 
tulajdonképpen minden tudástermelést, információtermelést „szellemi tőke”-felhalmozásnak 
minősítenek, a „tőke” fogalmának így eredeti, az osztályviszonyt leíró tartalmát kiterjesztve voltaképpen 
„vagyon”-t, (sőt, még a tulajdoni asszociációkat is elhalványítva) egyszerűen „javakat” értenek rajta. Elias 
nyomán Zygmunt Bauman szellemes analízisben mutat rá arra az igen hasonló folyamatra, ahogy – a 
feudális társadalom kései szakaszában – a hatalom akkori alapjának megfelelő értékteli kategória, a 
„nemes” fogalma ment át olyan jelentéskiterjedésen, mint ahogy ez ma a „tőke” fogalmának 
kiterjedésével történik. E folyamat szempontjából döntőnek tekinti a XVII. századot, amikor a „nemes” 
fogalmáról (melynek eredeti tartalmában meghatározó elem volt a vérség, a „nemes törzsökből” 
származás) fokozatosan levált az az új tartalom, amelynek lényege már az erkölcsi nemesség volt. Kialakult 
tehát egy olyan érték, amelyet már a nem-született nemességhez, a polgársághoz is hozzá lehetett 
kapcsolni, s ez fokozatosan kiszorította a régi értékrendet. (Nem mellékesen ugyanebben a folyamatban 
lett a nemesi rang vásárolhatóvá: ha a nemesség pusztán lelki erény kérdése, s ha a polgár rendelkezhet a 
nemességgel mint lelki erénnyel – erről aztán a szentimentalizmus majd a romantika irodalma igyekezett 
szenvedélyesen meggyőzni a társadalmat – akkor magával a nemességgel is rendelkezhet, s ettől már csak 
egy logikai lépés, hogy e nemességet a legpolgáribb módon, vagyis tőkéjén keresztül tegye magáévá). Ez 
az elemzés (is) arra mutat rá, hogy mindig kétirányú folyamatok zajlanak: az új megjelenik és 
beilleszkedik a régi világ létszervezetébe és szemléleti rendszerébe, de egyúttal azt magához is 
hasonítja; alárendeli magát neki, de éppen ezzel teremti meg annak a lehetőségét, hogy azután 
maga alá rendelhesse. Ha a szellemi termelés ma a „szellemi tőke” formájában igyekszik beilleszkedni a 
tőke-alapú hatalmi rendszerbe, ez annak lehetőségét is előrevetíti, hogy ez a „szellemi tőke” a tőke 
domináns tartalmává válván a jövőben az egész tőke a szellemi termelés rendszeréhez igazodjék. 
  
Az átfordulás természetesen e tekintetben is csak akkor következik be, amikor az új termelőmód feleslegessé 
nyilvánítja a régi kereteket. E tekintetben az e fejezetben tárgyalt fejlemények közül talán az jelzi 



leginkább a szellemi termelés előretörésében rejlő lehetőségeket, amit Toffler az alábbi módon fogalmaz 
meg: 
  

„hosszú távon a tudás – bizonyos értelemben – jóval nagyobb fenyegetést jelent a pénzügyi 
hatalomra, mint a szakszervezetek vagy az antikapitalista politikai pártok. Az információs 
forradalom ugyanis viszonylagosan csökkenti az egységnyi termékhez szükséges tőkét. Mi 
lehetne ennél súlyosabb változás egy tőkés gazdaságban?” (Toffler, 1993, p. 128) 

  
Az előző fejezetben hangsúlyoztuk, hogy csak egy olyan termelőmód képes meghaladni a kapitalizmust, 
amely hozzá hasonló teljes organikus rendszert képez; képes mindazt biztosítani az emberek számára, amit 
azok pozitívnak éreznek, és megkapnak a kapitalizmustól, sőt, még többet is, ezáltal feleslegessé téve az 
addig uralkodó termelési mód fenntartását. Mallet és a hatvannyolcasok még csak néhány vonásban 
tudták megragadni az új termelőmód nagyobb életképességét, a regnáló tőkés társadalomnál 
konstruktívabb szerepét, illetve az új termelők sajátosságait. (Például a megszakítatlan technikai fejlődés 
iránti érdekeltségben, a munkaidő lényeges csökkentésében, a foglalkoztatási autonómia 
visszahódításában, az állások rotációjában, a változatosabb aktivitási formák követelésében, stb.){194}. 
  
Azóta a szellemi termelés az élet még több területén került előtérbe, de a szellemi termelők öntudatra 
ébredésében, új társadalomalkotó erőként való fellépésében újabb látványos áttörés még nem következett 
be. Ha összefoglaljuk az e fejezetben sorra vett fejleményeket, a szellemi termelés mind nagyobb szerepet 
kapott a tőke termelésében és a tőke-uralta társadalom integrációjában, s ezzel a szellemi termelőknek a tőkés 
társadalom alapvető osztályaitól különböző csoportja a huszadik században egyre nagyobb szerepre tett 
szert. Ez átalakította a termelés jellegét és struktúráját, változásokat okozott az értékrendszerben, a domináns 
világképben, új képességek fontosságát helyezte előtérbe, s valóban antropológiai mértékű változásokat indukált 
(egészen az észlelés átalakulásáig). A társadalom egésze nagyban közeledett egy új, a szellemi termelésre épülő 
termelési mód kialakulása felé, de ugyanezek a fejlemények a tőkés társadalom túlélését is biztosították, beépültek a 
kapitalizmus rendszerébe. A folyamat megfigyelői nagyjából egyetértenek abban, hogy mindebben a 
történelem egy új szakaszát kell üdvözölni (vagy éppen félni), abban azonban nincsen egyetértés, hogy ez 
pontosan mit is jelent: a rendszeren belüli paradigmaváltást, vagy a formációváltás kezdetét. Aki azokra az új 
mozzanatokra helyezi a hangsúlyt, amelyek nem kompatibilisek a kapitalizmus rendszerével, az 
formációváltást jósol, akik a jelen helyzetből és a szellemi termelőknek a rendszerbe való 
beilleszkedéséből indulnak ki, (s szkeptikusok abban a tekintetben, hogy a szellemi termelőmód valóban 
rendszerszerű alternatívát képes kínálni){195}, azok csupán a régi társadalmi formáció egy újabb szakaszaként 
értelmezik a fejleményeket. Hogy e különböző válaszlehetőségek között elhelyezhessük saját 
véleményünket, ideje sorra venni azokat a különböző – és a szellemi termelők közgondolkodására is 
jelentősebb hatást gyakorolt – értelmezési kísérleteket, amelyek az utóbbi évtizedekben e kérdés 
megválaszolására születtek. 



3. fejezet 
 A változások néhány értelmezési modellje 

I. „Új világ”-elméletek 

Természetesen nem mutathatunk be minden értelmezési lehetőséget, de az alább ismertetendő elméletek 
és meghatározások felsorakoztatásával remélhetőleg érzékeltethetőek azok a szemléleti keretek, amelyek 
között (és azok a kulcsfogalmak, amelyek körül) az elmúlt évtizedek szellemi élete reagált a bekövetkezett 
változásokra. Nick Dyer-Witheford a következő definíciós kísérleteket gyűjtötte össze: 
„posztindusztrializmus” (ezzel a fogalommal már találkoztunk Bellnél, de sokan mások is elfogadják); egy 
másik értelmezés, (amely elfogadja a hagyományos ipari korszak végét, de úgy gondolja, hogy ez nem 
jelenti az iparral való szakítást) a „szuper-indusztrializmus” kategóriát használja. Sokan beszélnek (a 
hagyományos ipar társadalmától való megkülönböztetést megszemélyesítve) „poszt-fordizmusról” is. (Dyer-
Witheford az elnevezések e csoportjában megemlíti még a „második ipari munkamegosztás” korszak-
megjelölést is). Az új világ tartalmi sajátosságait, az általa képviselt új vonásokat előtérbe helyezők között 
egy időben divatos volt a „tudományos technikai forradalom” (TTF) elnevezés, Zbigniew Brzezinski 
megalkotta a „technetronikus társadalom” fogalmát (ezt azonban rajta kívül nem sokan használják); szerepel 
még a „high-tech társadalom”, a „wired society” (behuzalozott társadalom), beszélnek a „technológia 
globalizációjának koráról”. Ám a legnagyobb karriert mégis az „információs forradalom, információs társadalom” és 
a „tudástársadalom” (P. Drucker) megjelölések futották be. Jó néhány elmélet született, és vált népszerűvé, 
amelyek a változások egy-egy következmény-csoportját emelték az analízis középpontjába, s adtak neki 
átfogó nevet, mint James Beniger a „kontroll forradalom”, Ulrich Beck a „rizikótársadalom”, Hardt és 
Negri a „Birodalom” vagy Manuel Castells a „hálózati társadalom” kategóriájával. S vannak, akik megkerülve 
a definíciós nehézségeket, csupán a változások rendkívüli történelmi jelentőségét és mértékét 
hangsúlyozzák, mint Toffler „harmadik hullám”-a, amely – Marx egyes korszakolásaihoz hasonlóan – az 
emberiség egész eddigi történetét a prekapitalista mezőgazdasági, és a kapitalista ipari korszakra osztva a 
változásokat egy teljesen új, harmadik korszak beköszöntéseként üdvözli. Külön érdemes (s ezt tesszük 
majd a fejezet második felében) szemügyre venni azokat az értelmezéseket, amelyek a változások alanyát, 
az „új történelmi főszereplőt” keresik, Bell (James Burnhamtől átvett) „menedzser-forradalom” fogalmától a 
különböző „új osztály” (és „új munkásosztály”) elméleteken át az olyan kísérletekig, mint a „kreatív osztály” 
(R. Florida) az „immateriális munka”, a „tömeg-intellektus”, az „általános intellektus” kategóriák használata. S 
természetesen mindezen értelmezések között megpróbáljuk elhelyezni az általunk használt „szellemi 
termelési mód” és „szellemi termelők” kategóriákat is. 



Az „információs társadalom” köszöntése 

Eléggé kézenfekvő a változások lényegi magját az „információ” – illetve a „tudás” – fogalmaival 
megragadni. Egyrészt a huszadik században egyre világosabbá vált, hogy mekkora az információ 
jelentősége a tőke számára. Ezzel összefüggésben is a leglátványosabb fejlődés talán éppen a 
különböző információhordozó és továbbító eszközök és módszerek területén zajlott. (Míg a 
század első felében a távolságok járművekkel való legyőzése szerepelt a középpontban, s képviselt a 
termelésben is húzóágazatot, a század második felében – mintegy a népmesék szemléletének 
megfelelően, amelyekben amikor a táltos paripa repülésének sebességét fokozni akarják, akkor azt 
mondják neki, hogy „édes lovam, most szállj úgy, mint a gondolat” – a távolságok leküzdését elsősorban az 
információtovábbítás fejlesztésével gyorsították fel, s ezen eszközök gyártása vált a termelésben is az 
egyik legfőbb húzóágazattá.) Az „információ” a változásokban abban az értelemben is 
kulcskategóriává lett, hogy operacionális alapegységgé absztrahálták{196}. A „számítógépes” 
forradalom alapja éppen annak felfedezése, hogy a kettes számrendszer használatával (voltaképpen a 
pontokra való felbontással, amelyeket azzal az egyetlen tulajdonsággal lehet meghatározni, hogy az adott 
helyen és időben ott vannak-e vagy sem), minden, ember számára való információ felépíthető, s így az az 
alapegység (amelyre bármit le lehet bontani) az az elemi (van–nincs) információ. (Ha „tudásnak” az 
informáltságot tekintjük, akkor a „tudástársadalom” az információ birtoklóira helyezett hangsúllyal, de 
lényegében az „információs társadalom” egy fokkal kevésbé egzakt szinonimája). 
  
Bár az „információs társadalom” fogalmának kialakulása szorosan összefügg a „számítógép” központi 
szerepbe kerülésével, a korszak másik, hatalmas változásokat beindító – s a jövőben lehet, hogy a fejlődés 
legalapvetőbb hajtóerejévé váló – tendenciája, a biológia területén lezajlott tudományos forradalom is 
értelmezhető az „információs társadalom” fogalomrendszerében, hiszen e biológiai „forradalom” alapja 
is egy információs alapelem, a genetikai kód megfejtése és ember általi tudatos használatbavétele{197}. 
  
Castells szükségesnek tartja az információ-társadalom (information society) és az információs társadalom 
(informational society) megkülönböztetését is. Az utóbbi kategóriával azt igyekszik kiemelni, hogy nem 
csak olyan társadalomról van szó, amelyben az információ meghatározó szerepet játszik, de ez a 
társadalom egyúttal a társadalmi szerveződés egy speciális, erre a korra jellemző formáját is 
jelenti, amelyben az információ a termelékenység és a hatalom alapvető forrásává válik. (Castells, 
2005, p. 57. 31.lj). 
  
Yoneji Masuda, az információs társadalom egyik leglelkesebb ismertetője „Az információs társadalom 
(mint posztindusztriális társadalom)” című könyvében (Masuda, 1988) szintén megállapítja, hogy 
korunkban a sokféle információs technika egyetlen komplex rendszert alkot{198}, amely áthatja a társadalmat, 
ez új típusú termelékenységet hoz magával, ami pedig új társadalmi formát hív életre (Masuda, 1988, 
pp.11-12). Az új társadalmi forma új problémákat is jelent (ezek nagy részét Masuda a jelen viszonyaiból 
extrapolálja a jövőre): munkanélküliség, a háborúk helyett (?) a változásokkal lépést tartani nem tudók 
problémái, terrorista csoportok, az egymás életébe való fokozott beavatkozás, illetve az ellenőrzött 
társadalom válsága (ezt nem fejti ki részletesebben). A fejlemények magukban hordják a funkciónak való 
túlságos alávetettség (illetve az érdemeken, teljesítményeken alapuló irányítási céloknak való alávetettség), 
az irányított társadalom veszélyét, (a humánumtól való elidegenedés lehetőségét). Ám e problémák 



említésétől eltekintve a japán szerző jövőképe meglehetősen optimista; úgy látja, hogy a 
számítógépesítés egyrészt felszabadítja az embert, mert átveszi tőle mindazt, ami mechanikus-
mechanizálható, logikus szerkezetbe állítható, „felszabadítja az embert a munka és a hely 
kötöttsége alól” ugyanakkor a számítógép lehetőségei sok vonatkozásban meghaladják az emberét, s 
ezáltal a számítógépes kultúra kialakulása új gazdasági-társadalmi szerkezet lehetőségét is indukálja. (Masuda, 
1988, pp. 59-60). Az élő szervezet és a számítógépes működés közös elemei folytán{199} a fejlődés 
lehetővé teszi, hogy a Társadalom is mindinkább mint organizmus működjék (organikus 
lehetőségei kiteljesedjenek). Egy olyan társadalmat vázol fel, amelyben az ember és természet harmóniája, 
az etikai önfegyelem, a társadalmi együttműködés válik jellemzővé. (Míg az ipari társadalom hirdetett 
eszményeinek: az ember felszabadítása, az egyéni méltóság, a testvériség eszméinek esetében rámutat 
azok jelentős részben ideologikus természetére, az információs társadalom vonatkozásában ezt az 
ideológiakritikát nem alkalmazza). Az információs társadalom sajátosságaiból következtet arra, hogy a 
fejlődés egyénközpontú, személyes és nem információval feltöltő, hanem tudásteremtő, egész életen át tartó oktatás lesz, az 
idő céltudatos, jövőorientált felhasználásával (Masuda, 1988, pp. 66-67). Az információk áramlásának 
irányításában azt jósolja, hogy az az üzleti szféra, az állam és a lakossági irányítás kombinációját fogja jelenteni, 
ám mivel a makrokumulatív hatás a lakossági irányítás esetén a legmagasabb, az új termelési mód ezt 
fogja preferálni, és nagy mértékben épít az autonóm csoportos döntéshozatalra (Masuda, 1988, p. 79). Amikor 
Masuda a könyvét írta, még nem számolhatott az Internettel, de leír egy ahhoz nagyon hasonló „globális 
információs közművet” (ami egyébként a valóságban az általa elképzeltnél sokkal spontánabbul jött 
létre). Ettől az „információs közműtől” várja a legtöbb változást, amelyek lényegeként egy olyan „szinergikus” 
társadalmat vázol fel, amelynek idealizált jellege nemcsak könyve kritikusaiban kelt kételyeket. (A 
betegségek megszüntetése, a várható élettartam jelentős megemelkedése, az emberiség létszámának 
stabilizálása, egy közös világnyelvet használó, anti-individualisztikus globális világtársadalom kialakulása, 
/Masuda, 1988, pp. 81-82/, amelyben a föld a közös vagyon része, /Masuda, 1988. p. 90/; egy olyan 
tulajdoni rendszer, amelyben nem a tulajdonjog, hanem a használat joga dominál, az írástudás általánossá 
válása, minden információ hozzáférhetősége, a fogyasztás autonóm ésszerű korlátozása, s mindezek 
alapjaként a „szinergikus termelés”, mely Masuda definíciója szerint azt jelenti, hogy „az egyes emberek a 
saját kiindulópontjukból cselekednek és működnek együtt a problémák megoldásában” /Masuda, 1988, 
p. 98/ és kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak: „készek önként feláldozni saját érdekeiket a közös előnyök 
érdekében, hogy javítsanak más személyek és csoportok helyzetén” /Masuda, 1988, p. 98/. A legalapvetőbb emberi 
jog – írja – a jövő felé vezető út szabad kiválasztása lesz, összekapcsolódva a lehetőségek egyenlőségével 
/Masuda, 1988, p. 138/ egy olyan hálózati rendszerben, amelyben minden egyén és csoport egyszerre független és 
valamilyen szempontból központ is.) Nem zárva ki teljesen egy ilyen társadalom lehetőségét, (és sok 
vonatkozásban az általa jelzett lehetséges fejleményeket a szellemi termelés előnyomulásával valóban 
adekvát céloknak, elveknek látva) abban egyet kell értenünk Masuda kritikusaival, hogy víziójából nem 
derül ki, hogy az emberek, akiknek mindig csak egy kisebbsége viselkedett e leírásnak megfelelően, (és a 
jelen kapitalista-individualista világa egyáltalán nem ebbe az irányba alakítja őket), pontosan mitől válnának 
ilyenné{200}; enélkül a felvázolt társadalomkép némileg arra emlékeztet, ahogy az államszocializmusokban a 
„szocialista ember” eszményképét felvázolták{201}. A fő probléma végül is Masuda koncepciójával nem az, 
hogy feltételezései irreálisak lennének, hanem az, hogy – néhol jelezve a más irányú fejlődés, például egy 
erősen ellenőrzött társadalom lehetőségét is – alapjában véve egy idealizált jövőképet vázol fel, (amelyet 
nagy mértékben idealizált és megalapozás nélküli etikai feltételekre épít), s nem számol azon fejlemények 
hatásaival, amelyek az általa megfigyelt, végiggondolt trendtől függetlenül, egészen más irányba mutató 
következményekkel módosíthatják az „információs társadalom” önfejlődésének „logikus” 
kibontakozását. 



  
Az információs társadalom fogalomkörének egy másik elkötelezettje, Armand Mattelart figyelmeztet arra, 
hogy „Minden ’technikai nemzedék’ idején újra megjelenik a megváltást hirdető diskurzus, amely a népek 
kölcsönös megértését, a demokrácia decentralizált gyakorlatát, a társadalmi igazságosságot és a széles 
körű jólétet ígéri. Minden egyes alkalommal egyben végleg el is feledik a korábbi technológiát. A 
fénytávírótól a tenger alatti kábelekig, a telefontól a televízión át az internetig a társadalom téridő 
kereteinek átlépésére szolgáló megannyi módszer mind az ókori görög városok agorájának mítoszához 
nyúl vissza. Sem az intézményi kereteik történeti feltételei között fennálló, gyakran radikális különbség, 
sem az ígéretek beteljesülésének látványos elmaradása nem tudja megingatni e technikáról szőtt 
csodaváró fantazmagóriát” (Mattelart, 2004, p. 32){202}. Ez a kritika jogos az „információs társadalom” 
beköszöntét a legfontosabb társadalmi problémákat megoldó, ideális világ hajnalaként ünneplőkkel (így 
bizonyos mértékig Masudával) szemben is. Mattelart bemutatja, hogy az a tendencia, ami a 
számítógépes korszakot életre hívja, egyenes folytatása az elmúlt évszázadok azon 
fejleményeinek, amelyek alapvetően a tőke érdekeit szolgálták, Leibniznek a gondolkodás 
automatizálása, matematizálása felé tett lépéseitől a nyelv, az iskolarendszer egységesítésén, a 
decimális rendszer vagy a népszámlálás bevezetésén át a strukturalista nyelvészet hatásaiig s az 
„információs korszak” megannyi produktumáig.„Az az eszme, hogy csak az a bizonyosság, ami 
megszámlálható, a kormányzási módokba is beszüremlik” (Mattelart, 2004, p. 34). Mattelart 
gondolatmenetében a valószínűségszámítás hozza magával az „átlagos ember” fogalmát, ebből pedig 
levezethető az emberek „tömeggé” tétele, és a tömegek politikai irányítása. (Mattelart, 2004, p. 34) A 
francia szerző úgy látja, a tőkések és a tudomány érdekei a dolgok igazgatásának eszményében 
találkoznak, (Mattelart, 2004, p. 35), és Saint-Simont, Fouriert, tehát az utópista szocialistákat látja 
ebben a kulcsfiguráknak, (kimutatva egyfelől Saint-Simon és Fourier, másfelől az amerikai Alapító Atyák, 
illetve a Comte-i pozitivizmus közti szellemi kapcsolatot). Mattelart tehát alapvetően úgy értékeli az 
információs korszakot, mint ami – igaz, az információ lényegével nem adekvát módon, de – a tőke érdekeit 
szolgálja. (A szellemi termelők szerepnövekedéséből is kiemeli e folyamatnak a fennálló rendszert erősítő 
elemeit, például azt, ahogy a második világháború és a hidegháború hatására kialakult a „katonai 
értelmiségi” /a military intellectual/ új típusa){203}. Norbert Wienert idézve hangsúlyozza: „az információ 
keringésének akadálytalannak kell lennie{204} ám a jelenlegi társadalomban a hatalom és a pénz 
játszmái akadályozzák ebben” (Mattelart, 2004, p. 74). Aztán Garnham gondolatára támaszkodik, 
miszerint: „akár akarjuk, akár nem, az információs fejlődési módot továbbra is a felhalmozás 
céljára alakította ki és használja a tulajdonosi viszonyok adott halmaza és nem fordítva”{205}. 
Leszögezi, hogy az információs társadalom valóban óriási lehetőségeket rejt magában, (itt előbb 
Brzezinskire hivatkozik): „A történelemben először teszik majd hozzáférhetővé az emberiség 
felhalmozott tudását világméretekben{206}, mégpedig úgy, hogy a kérdésre a válasz majdnem rögvest 
megérkezik.” (Brzezinski, é.n. p. 55; Mattelart, 2004, p. 97) de ehhez hozzáteszi: csakhogy mindennek 
előnyeit elsősorban a multik képesek a maguk hasznára fordítani. 
  
Talán a bemutatott két példa is elegendő annak érzékeltetésére, hogy az „információs társadalom” 
különböző értelmezői nemcsak magukat a változásokat értékelik különbözőképpen (ki az azokban rejlő 
pozitív potenciákat, ki pedig a bennük rejlő veszélyeket emelve ki) – ez bármilyen társadalmi változás 
esetében természetes, és az „igazságot” mindig ezek együttese tartalmazza –; hanem abban is eltérnek 
ezek az értékelések, hogy azt, amit információs társadalomnak neveznek, a kapitalizmusból kivezető 
útnak tekintik-e, vagy a kapitalizmus érdekeit szolgáló új eszközrendszernek{207}. Mint az első fejezetből 
talán kiderült, mi ezen álláspontokat sem látjuk egymást kizáróaknak: az „információs forradalomnak” is 



nevezhető jelenségegyüttes éppúgy felhasználható a tőke erősítésére, mint ahogy eszközöket szolgáltathat 
egy alternatív társadalom fölépítéséhez is. Az „információs társadalom” kérdéseinek hazai kutatója, Z. 
Karvalics László{208} az információs társadalom-elméleteket rendszerezve (Z. Karvalics, 1995) az alábbi 
típusokat különíti el: az információs társadalom 1) a kapitalizmus alváltozata; 2) a kapitalizmust felváltó 
minőség előszobája; 3) a hierarchizált társadalmak tagadásának kezdete{209}; 4.) egy poszthumán világállapot 
előfutára.{210} Karvalics is úgy látja, hogy ezek egyidejűleg is lehetségesek. 
  
Karvalics egyébként is igyekszik a bekövetkező változásokat kiegyensúlyozottan, pro vagy kontra 
elfogultságok (a Kling által „rajongóknak és bírálóknak”, „utópistáknak és empirikusan 
lehorganyzottaknak” nevezettek elfogultságai) nélkül ábrázolni. Óva int attól, hogy a szellemi termelők 
térnyerését kizárólagos (és csupán pozitív, az ember szellemi emelkedését jelentő) tendenciaként 
ünnepeljük, hiszen, mint mondja, ebben a képben nem jelennek meg például a chip-gyártó üzemek 
mechanikus, kiszolgáló munkát végző fél-analfabétái (Z. Karvalics, 1995, p.35). Ugyanakkor az 
információs korszakbeli elidegenedés egyoldalú bírálóival szemben arra figyelmeztet, hogy az információs 
korszak fejleményeinek következtében az elidegenedés csökken is, egyes tevékenységek kényszerűekből 
céltermészetűekké válnak (Z. Karvalics, 1995, p.39) – s ez az információtermelésben egyre nagyobb 
mértékben jellemző. Felsorolja azokat a változásokat, amelyek az információs korszak új szükségleteit 
tükrözik (például az oktatásban): a képzés eltolódása az ismeretanyag-felhalmozástól a készségek felé; a 
tekintélyelven alapuló verbális tanítás helyett a verbális képességek, a problémamegoldás, a kreativitás, az 
adatbáziskezelési képesség fejlesztése. (Z. Karvalics, 1995) Az interakcióban újfajta magabiztosság, rutin 
fejlődik ki: az információfeldolgozáshoz kötődő kognitív műveletek alacsonyabb életkorban, nagyobb 
hatékonysággal jelennek meg (Z. Karvalics, 2002, p.109). Számos olyan képesség kerül a figyelem 
előterébe, amelyek fejlesztését az új technika – illetve az információ központi jelentősége – megkívánja: a 
következmények előrelátása, extrapolálása; a jövő alternatív modelljeinek megalkotása; holisztikus, 
rendszerszemléletű gondolkodás; a (lényegi) információ kiválasztásának, megszervezésének képessége; a 
többértelműség, az ellentmondások tolerálása; a médiumok közti fordítás képessége. (Z. Karvalics, 1995) 
Ezek fejlesztése gazdagítja az egyén eszköztárát, javítja életminőségét (lásd in: Z. Karvalics 2002 is), 
ugyanakkor fokozódhat az egyén kiszolgáltatottsága, manipuláltsága, a számítógépes közvetítettség; a 
virtuális valóságokra fordított figyelem a valósághatárok elmosódását is eredményezheti. Karvalics 
„információs társadalom”-képe társadalmi vonatkozások tekintetében is tele van ambivalenciával, a 
fejlődés további menetét illető (a Masuda koncepciójával példázott egyoldalú optimizmusnál jóval 
realisztikusabb) kérdőjelekkel. Ő is hangsúlyozza, hogy az informatizálás belülről szétfeszítheti a tőkés 
gazdaságot, hogy magában rejti a közvetlen demokrácia lehetőségét, a munka mind nagyobb mértékű 
kiváltásával a profithajsza helyett a szükséglet elv előtérbe kerülését (Z. Karvalics, 1995, p.89), az 
elidegenedettség csökkenését, a közvetlenség visszahódítását; hogy az Internet „lényegét tekintve és alapvetően 
humanizál” (Z. Karvalics, 2003, p.150), hogy az általa lehetővé tett új közösségi lehetőségek pozitívumai 
meghaladják a virtuális közösségek diszfunkcióit, a negatívumokat (Karvalics, 2002, p. 110), stb. – 
ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy mindeközben növekszenek az egyenlőtlenségek is; az információ 
birtoklása, monopóliuma új hatalmi lehetőségeket is hord magában; egyre fontosabbá válik az állam 
koordináló szerepe, a technokrácia irányítása alatt csökkenhet a személyi szabadság; a felgyorsult 
munkatempó{211} és az új munkamódszerek pszichés feszültségforrások is, stb. (Z. Karvalics, 1995, p.104-106, 
stb.){212}. 
  
Az ideologikus elfogultságoktól való mentességre (a leíró, objektív tudományos ábrázolásra) törekvés 
következtében (is) ebben a megközelítésben végül is kevéssé kap hangsúlyt az új jelenségekben rejlő 



formációváltási lehetőség. Teljesen egyetérthetünk a szerzővel abban, hogy az „információs társadalomhoz” 
köthető antropológiai léptékű változások a jelenben piaci jelenségekként jelennek meg, ma ekként részei az 
empirikus valóságnak, ezért olyan ábrázolásuk, amely pusztán a piackritikán keresztül közelíti meg őket, 
szükségképpen egyoldalú ( Z. Karvalics, 2002, p.109). Az is jogos, hogy (az ebben az esetben az 
„információra” fókuszáló) technikaközpontú megközelítést nem érdemes mellőzni, mert a technika 
állandóan fejlődik és társadalmi következményekkel is járó találmányokat terem, (Z. Karvalics, 2002, 
p.40), tehát a technikaközpontú elemzés lényegi folyamatokat képes feltárni. Ám az is egyoldalúságot rejt 
magában, ha egy jelenséget csak a jelen viszonyaiba tagolt formájában veszünk szemügyre, (mert az ilyen 
strukturális leírás azzal a veszéllyel fenyeget, – amit például Parsons és mások társadalomábrázolásában 
többen kimutattak – hogy a fennálló rend apológiájává válhat{213}, mert a csak hic et nunc érvényes, 
gyakran efemer vonásokat nem tudja elválasztani a lényegiektől, így a csak hic et nunc érvényes 
törvényeket mint a törvényeket mutatja be, s ezzel gátolja a koordinátáik közül való kilépést). A technikai 
változások pedig, ha fontos indukálói lehetnek is a társadalmi változásoknak, e változásokat sosem lehet 
pusztán a technika oldaláról levezetni (lásd a sokat idézett példákat a gőzgép ókori, a puskapor – vagy a 
már itt is többször emlegetett könyvnyomtatás – keleti felfedezéséről, amelyek egészen más szerepet 
játszottak, egészen más típusú folyamatokat indukáltak a különböző termelési-társadalmi rendszerű 
kultúrákban; vagyis a termelési mód kérdése véleményünk szerint az ilyen elemzésekből kihagyhatatlan). 
  
Az egyes elméletek közti lényegi különbség alapvetően abból adódik, hogy szerzőik a változások milyen 
dimenzióját választják elemzésük tárgyául; de mivel a „termelési mód” ezeket a dimenziókat mind 
tartalmazza, a fő kérdés (és az elméletek közötti legfontosabb választóvonal) mégis csak az, hogy 
a régi vagy az új termelési mód dominanciájával képzelik-e el a maguk „információs 
társadalmát” (bárhogy nevezzék is). 
  
És éppen ebben látjuk az egész „információs társadalom” elmélet gyenge pontját. Ez az elmélet úgy 
csoportosítja az új jelenségeket, hogy azok tág értelemben vett technikai eleme köré rendezi 
őket. (Tág ez az értelem, hiszen nem pusztán arról van szó, hogy a technikában a huszadik század végén 
forradalmi szerepet játszik az „elemi információ” köré szervezett számítástechnika, hanem valóban 
átfogó változások zajlanak, amelyek érintik a technika használatmódjával járó képességeket, átalakítják a 
világ érzékelésmódját, az emberi kapcsolatrendszert, az intézményeket, a termelés rendszerét, stb. Ilyen 
értelemben – ha e technikai változás meghatározó eleme az „információ” – jogos „információs 
társadalomról” beszélni.) Ugyanakkor azonban azért tartjuk mégis elégtelennek ezt a 
technikacentrikus megközelítést, mert ha mindez a változás{214} nagyon különböző társadalmi 
paradigmákba, termelési módokba illeszkedhet be, s azok mindegyikében eltérő jelleget ölt, 
akkor a változások lényegét nem a technikai elemben, hanem a társadalmi paradigmák, 
termelési módok sajátosságaiban lehet megtalálni. Nem véletlen, hogy az „információs 
társadalomban” gondolkodók nem tudnak egységes elméletre jutni a (változások eredményeképpen 
felrajzolható) termelési mód, a társadalmi formáció kérdésében: ez „technikacentrikus”, a termelés 
domináns területére, jellegére koncentrált módon nem dönthető el (mert az erre koncentráló elemzés 
mindig a termelési viszonyoktól, a formációtól független elemeket ragadja meg). Ha a világban valóban a 
kapitalista termelési mód és egy lehetséges alternatív termelési mód versenye folyik, ennek értelmezésére 
az „információs társadalom” kategória éppúgy nem megfelelő, mint ahogy például az „ipari társadalom” 
kategóriával sem lehet értelmezni a kapitalizmus és a huszadik századi államszocializmusok különbségeit. 
Az „információs társadalom” már létezik (hiszen éppen a létező viszonyok leírására született a kategória), 
a (kapitalizmuson túli)„szellemi termelési mód” legfeljebb elemeiben, potenciálisan. Ugyanakkor az 



„információs társadalom” vonásaiban együtt vannak (és összemosódnak, összekeverednek) a 
későkapitalizmus és e posztkapitalista alternatíva elemei. 
  
Ugyanezek a problémák a „tudástársadalom”, „tudásalapú társadalom” fogalmát használó elméletek 
jelentős részére is érvényesek{215}. A „tudás” ráadásul jóval kevésbé egzakt fogalom, mint az „információ”; 
a szellemi termelésnek meg mindenképpen része (amelynek azonban a „tudáson” kívül több más fontos 
jellemzője is van). 
  
Az információs társadalom-, tudástársadalom elméletek végülis nagyon hasonló szerepet játszanak a ma 
világában, mint a XVIII. század fiziokratái a tőkés ipari társadalom kialakulásában. A fiziokratizmus 
abban a korban – a barokk korában – a mezőgazdaság felé fordult. A barokkot a kortársak úgy élték meg, 
mint a reneszánsz utáni refeudalizációt, a városok összeomlott „új világ” teremtési kísérlete után a 
visszatérést a hagyományos mezőgazdaság-központú világrendbe. Csakhogy – s ezt nem győzzük elégszer 
hangsúlyozni – egyáltalán nem erről volt szó. A barokk kora a polgárság további előnyomulásának 
korszaka. A reneszánsz városok éppen azért bizonyultak koraszülött polgári társadalmaknak, mert az élet 
számos területén még hiányoztak a polgári társadalom feltételei, s legfőképpen éppen a mezőgazdaság 
volt az a terület, amely mint e városokat körülvevő, más törvények szerint (a feudalizmus törvényei 
szerint) működő világ, a városok gazdaságát, mint megalapozatlan, a rendszer egészébe még nem 
szervesülő zárványokat többé-kevésbé bukásra ítélte. Ezt a hiányosságot a polgári társadalomfejlődés 
éppen a barokk korban számolta fel. Miközben a polgárság látszólag mind buzgóbban illeszkedett be a 
látszólag diadalmaskodott feudális rend keretei közé, magának a feudális világnak a szívébe, a királyi 
udvarok világába hatoltak be az új szemléleti elemek, a gazdaságban pedig megtörtént a továbbépítkezés 
szempontjából legfontosabb fordulat: a mezőgazdaságnak a tőkés működés rendszerével kompatibilissé 
tétele. Mint Marx írja erről: {a fiziokratizmus a földtulajdonnak lényegében} „megszünteti feudális 
jellegét, azáltal, hogy az ipart (…) jelenti ki lényegének; de tagadólag viszonyul az ipar világához, elismeri 
a feudalitást, azáltal, hogy a mezőgazdaságot az egyetlen iparnak jelenti ki”. (Marx, 1981, MEM 42, 
p.103). Nagyon hasonló történik ma. Az információs társadalom-elméletek, tudástársadalom-
elméletek nagy része a (mai) tőkés termelés lényegének a „tudástermelést”, 
„információtermelést”, az új társadalom attribútumait nyilvánítja, de elismeri a tőke uralmát, ha 
mindezt nem kapcsolja egy, a kapitalizmust egyértelműen tagadó alternatívához. Ez 
feltehetőleg fontos feltétele annak, hogy a szellemi termelés valóban behatolhasson a tőkés 
rendszer alapjaiba is. Így aztán logikus, hogy – a XIX: századi munkásmozgalom „forradalmi” 
hangütésével szemben – ezek az elméletek az „új világot” a jelen rendszerből a „tudományos 
fejlődésnek” köszönhetően kinövőnek képzelik el, ami ugyan teljesen új alapokra helyez mindent (miként 
annak idején a földművelés „iparrá” tétele), de anélkül, hogy felforgatná a társadalmi kereteket. Ezen 
elméletek optimista víziójának közös elemei (Dyer-Witheford összefoglalásában): 
  

„1. A világ a civilizáció egy új korszakába való átmenet közepén van, egy olyan átmenet 
közepén, amely az agrártársadalmakból az ipari társadalmakba való korábbi átforduláshoz 
hasonlítható. (…) 2. Az új társadalom döntő erőforrása a tudományos-technikai tudás. (…) 
3. Alapvető megnyilvánulása és ’első mozgatója’ az új korszaknak az információs 
technológiák feltalálása és elterjedése. (…) 4. A javak létrehozása növekvő mértékben egy 
„információ-gazdaságtól” függ, amelyben szimbolikus adatok cseréje és kezelése áll szemben 
az anyagi folyamatok fontosságával, és meghaladja vagy magába olvasztja azt. (…) Ahol a 
föld, a munka, a pénzügyek és a nyersanyagok kevésbé lesznek fontosak, mint a szimbolikus 



tudás, (az pedig növekvő mértékben fel tudja tárni mindezek helyettesítésének módját); ahol 
a technológiai és szervezeti innovációk az elsődlegesek; ahol a gyorsabb döntéshozatal és 
jobb belső kommunikáció a központi üzleti cél; ahol a tömegtermelést rugalmas termelési 
rendszerek váltják fel, (részletekbe menően összehangolva a fogyasztói visszajelzésekkel a 
piac állapotáról és preferenciáiról); ahol a csere fő eszközeiként elektronikus transzferek 
helyettesítik a fém-, és papírpénzt; ahol a javak és szolgáltatások olyan rendszere formálódik 
ki, amely folyamatos sokszorosítást és a standardok állandó változtatását kívánja meg; ahol 
magas színvonalú oktatást és gyakorlatot kívánó új absztrakt és intellektuális jártasságok 
lesznek a munkaerő döntő attribútumai; ahol komputerizált ellenőrzés kormányozza a 
fölöslegek profitábilis újrahasznosítását és ahol globális újdonságok és adatáramlások 
alkotják a vagyon lényegi stratégiai aktivitását. (Toffler: Powershift). 5. Ezeket a technikai-
gazdasági változásokat messzire ható és alapvetően pozitív társadalmi átalakulások kísérik. 
(…) Az ipari társadalom nemkívánatos vonásai – a lélektelen munka, a hatalmas 
személytelen szervezetek, a merev rutinok és hierarchiák, az arctalan és elidegenedett városi 
létformák – felszámolódni látszanak. (…) 6. Az információs forradalom planetáris mértékű. 
(…) 7. Az információs forradalom nem csak az emberi civilizáció egy új fázisát jelzi, de 
magának az életnek a fejlődésében is egy új lépcsőfokot jelent.” (Dyer-Witheford, 1999, pp. 
38–43). 
  
Ám ezek (a jelenkor óriási léptékű változásait bemutató) elméletek ugyanakkor – állapítja 
meg Dyer-Witheford – tagadják az osztályharc relevanciáját, azt az „ipari társadalomhoz” 
kötik, nem a kapitalizmushoz, s így – szerintük – a problémákat (a kapitalizmus problémáit) 
a bemutatott változási trendbe, a „harmadik hullámba” (az emberiség fejlődésének a 
mezőgazdasági és ipari társadalmak utáni harmadik hullámába) való átmenet megoldja. Igaz, 
hogy néhányan, (mint Masuda, vagy a korai Toffler is) egy fajta posztkapitalista társadalmat 
vázolnak fel, mások (s később Toffler is ebbe az irányba fordul){216} az információs 
társadalmat a kapitalizmuson belül képzelik el, egy „jobb”, „emberarcúbb” kapitalizmus”. 
viszonyaiban gondolkodva (Dyer-Witheford, 1999, pp. 44–51). De az „információs 
társadalom”-, „tudástársadalom”-elméletek mindkét fajtájának közös vonása, hogy csak a 
technikai fejlődésben bíznak, és negligálják az osztályviszonyok – és általában a társadalmi 
viszonyok – kérdéseit. (Dyer-Witheford, 1999, p. 52){217}. 

  
Azon túl, hogy mindegyik (e fejezetben bemutatásra kerülő) elméleti megközelítés ugyanazt a folyamatot 
érzékeli, – amit mi a szellemi termelési mód előretöréseként értelmezünk –, s eltekintve attól, hogy e 
folyamat más-más elemeiben látják a folyamat lehetséges magyarázatának alapjait, mindegyik elmélet sok 
mindent hozzátesz a szellemi termelési mód mibenlétének leírásához, összetevőinek számbavételéhez. Az 
információs társadalom/tudástársadalom elméletek például kiemelve az információ, illetve a tudás 
szerepét, ami minden szellemi termelés alapvető eleme és eszköze, a szellemi termelés számos olyan fontos 
jellemzőjének is hangsúlyt adnak, mint az autonóm döntések, a döntési szabadság fontossága, a függetlenség, a 
(szellemi aktivitást kifejtő) ember „központtá” válása; az információk mindenki általi hozzáférésének biztosítása; 
a problémamegoldásra, kreativitásra, készségekre-orientált képzés, vagy a rendszerszemlélet. 



Tudományos-technikai forradalom és technostruktúra 

Az „információs társadalom”, „tudástársadalom” elméletek kialakulásának az alapja a 
komputertechnológia domináns szerepbe jutása volt. Időben megelőzte ezt az a korszak, amikor még 
nem látszott egyértelműen, hogy a számítógép szinte mindenbe behatol; azt azonban már érzékelni 
lehetett, hogy a tudományban és a technikában „forradalom” zajlik, (s ezen belül az elektronikának egyre 
nagyobb a jelentősége{218}). Azt is sokan érzékelték, hogy mindennek a társadalmi struktúrában is 
megvannak a következményei (de a politikában mindenképpen). Ebben a korszakban – a neoliberális 
fordulat és a posztmodern térhódítása előtt – az állam szerepe már tartósan igen nagy volt (a világ 
mindkét felén), és összefonódott a folyamatos modernizáció ideológiájával (szintén a világ mindkét 
felén). Ezek a közös vonások táplálták az ekkortájt fellépő „konvergencia”-elméletet is, amely a tőkés 
Nyugat és államszocialista Kelet közeledését e közös nevezők alapján képzelte el: a modernizáció és az 
állami-igazgatási szervezetek jótékony és a piac „racionalizmusa” által igazán hatékonnyá tehető 
együtthatásában. De nem kellett a konvergencia-elmélet hívének lenni ahhoz, hogy a 
„tudományosságnak” (a szellemi termelésnek) az élet minden területén való térhódításában fejlődést 
lehessen látni, a munkafolyamatokban érvényesülő tudományos tervezéstől a politikai szféra tervezett-
szervezett működtetéséig. A technikai fejlődés és a társadalomban zajló változások nyilvánvaló 
összefüggése, az állami apparátusokban (és az óriáscégek menedzsmentjében) egyre nagyobb 
szerephez jutó szakértelmiségi nézőpont érvényesülésének észlelése nyomán ötlik fel Galbraith-
ben a kapitalista rendszer „technostruktúrájának” fogalma, Brzezinski (aki mint láttuk, az 
elektronika szót is becsempészi a fogalomba) „technetronikus” társadalomról beszél. Ő párhuzamokat 
rajzol fel a korai polgári modernizáció egyes, jelentős innovációkat beindító elemei és ezen új korszak 
vívmányai között: navigáció – komputer; puskapor – nukleáris fizika; könyvnyomtatás – televízió, stb. 
jelezvén, hogy az új technikai-technológiai paradigma hasonlóképpen vezet ma is új társadalmi paradigma 
kialakulásához, mint a polgári kor kezdetén. Majd hozzáteszi, a tudáson-tudományon alapuló politikai hatalom 
fogja megrendíteni a pénztőke dominanciáját.{219} „Reálpolitikus” alkat lévén, Brzezinski persze 
megfogalmaz néhányat a lehetséges problémák közül is, (elsősorban az egyenlőtlen fejlődés és az 
instabilitás veszélyét){220}. 
  
A konvergenciaelmélet a Vasfüggöny másik oldalán is a szellemi termelők szerepnövekedését ígérte. A 
„prágai tavasz” ugyanúgy a szellemi termelési mód irányába mutató jelzés volt, mint a nyugati 
diákmozgalmak. A TTF, a „tudományos technikai forradalom” volt az a kulcskategória, amely az 
„emberarcú szocializmussal” ugyanolyan összeegyeztethetőnek tűnt, mint a szervezett kapitalizmussal. 
Prága egyik ideológusa, Radovan Richta, – összhangban a marxi „általános munka” fogalommal – 
egyrészt azt hangsúlyozza, hogy a tudomány a társadalom-egésszel áll összefüggésben, s így a tudományra 
építő társadalom lehet az, amely a különböző részérdekek osztálytársadalmaival szemben az 
összemberi nézőpontot teszi uralkodóvá. 
  

„Abban a mértékben, ahogyan az ember munkaereje kilép a közvetlen termelési folyamatból, 
a termelésbe bekapcsolódik az emberi társadalom sokkal hatalmasabb ereje – a tudomány, 
úgy is, mint közvetlen termelőerő, amely a társadalom összességének egyesített 
tevékenységére, mint alapra támaszkodik.”(Richta, 1968, p. 25). 
  



Az eddigi forradalmi változásokat mindig egy-egy osztály hajtotta végre, ez a mostani nem 
valósítható meg a társadalom egyre nagyobb részének, majd egészének részvétele nélkül 
(Richta, 1968, p.200). 
  
Az érdekeltség „amennyiben a saját munkán, a saját erőfeszítésen alapszik és 
összekapcsolódik a társadalmi összmunka termelékenységének (és általában a társadalmi 
gazdagságnak) a növekedésével – egyet jelent az egyén vagy a kollektíva életfolyamatának 
kiszélesítésében való érdekeltséggel, és ez valamennyi egyén előnyére is válik. (…) tehát az 
egyéni érdek egybeesik a társadalmival” (Richta, 1968, p.60). 
  
Mint majd az államszocializmus korszakának elemzésekor látni fogjuk, ez az elképzelt idilli 
harmónia egyén és társadalom között (Richtáéknál) az államszocialista ideológia hatása, 
(mint ahogy ideologikus minden olyan elképzelés, amely a célokat „ideális” jövő-állapotként 
fogalmazza meg). A valóság mindig sokkal ellentmondásosabb, mint ezek az ideálképek, és 
az egyén és össztársadalom közti viszony is sokkal bonyolultabb. Annyi valóságalapja 
azonban mindenképpen van Richta és munkacsoportja elképzelésének, hogy ha az 
innováció válik egy társadalom legfőbb hajtóerejévé, akkor ezen a síkon az egyéni 
érdek valóban egybeesik a társadalmival, minthogy – szemben például a 
profitérdekeltséggel – az innováció nem mások érdekei ellenében{221} ható hajtóerő{222}. 

  
Richta és csoportja másrészt azt is fontosnak tartja, hogy a „tudományos technikai forradalom” 
megszünteti azokat a létfeltételeket, amelyek a korábbi társadalmak egyenlőtlenségének alapjai. Az 
automatizálás – írják – túljuttat a régi munkamegosztáson, a szellemi-fizikai munka közti szakadékon. Az 
ipari forradalommal szemben a „tudományos technikai forradalomban”: „az jelzi a termelőerők 
fejlődését, ha a technika munkaerőt szabadít fel”.(Richta, 1968, p.41){223}. 
  
Az „információs társadalom” és „tudástársadalom” elméletekhez hasonlóan a TTF propagátorai is úgy 
látták, hogy nem pusztán a tudomány szerepe nő meg, de ehhez kapcsolódóan strukturális változások is 
történnek a társadalomban. Egy sor olyan terület, amely korábban közömbös volt a termelőerők 
fejlődése szempontjából (tömegkultúra, művelődés, közszolgáltatások, egészségügy, utazás, 
kapcsolatfejlesztés, pihenőidő, stb.) új összefüggésekbe kerülnek és központi szerepük lesz a termelőerő 
alakításában. Egyre több ember életének lesz része az oktató és gondoskodó tevékenység. Az oktatásban 
mind inkább a személyre szóló képességfejlesztés kerül előtérbe, s egyre nagyobb szerepe lesz az 
önnevelésnek. A klasszikus irányítással szemben, amely egy gép mechanikus működtetésének modelljét követi, a 
TTF társadalmában a részfolyamatok belső automatizmussal rendelkeznek, kibernetikai jellegűekké 
válnak{224} Mivel az információhoz jutás helyett az információkkal elárasztott társadalomban a lényegi 
információk kiválasztása lesz a cselekvőképesség alapja, ez megnöveli az emberi kapcsolatok fontosságát 
is{225}. 
  
A hatvanas évek modernizmusában a modernizáció, az állam és az állam működésében érvényesülő 
szellemi termelés nagyon erősen összefonódott. Nyugaton is és Keleten is nagymértékben az állam, az 
állam irányításának irányát megszabó politika játszotta a fejlődés motorjának szerepét{226}, de – ellentétben 
a harmincas évek modernizációjával, amelynek már szintén központi tényezője volt az állam – a hatvanas 
években az irány megszabásában komoly tényezővé vált a szellemi termelés; ez az állam fontosabbnak 
tartotta aufklärizmusának, mint abszolutizmusának érzékeltetését. (Keleten ennek az iránynak jelentős 



részben véget vetett a cseh kísérlet leverése és Nyugaton is visszavett belőle, módosította a ’68 utáni 
konszolidáció, de 1968-ig eléggé egyértelműen hatott az az utópisztikus attitűd, amely – kimondva-
kimondatlanul a felvilágosult állam jótékony, támogató erejét feltételezve és erre alapozva (s ahol az állam 
nem ilyen volt, ilyen államot követelve) – közvetlen kapcsolatba hozta a tudomány fejlődését (és a 
szellemi termelők térnyerését) a társadalmi viszonyok harmonikusabbá válásával, az elidegenedés 
csökkenésével. 
  
A TTF-típusú elméletek elsősorban a tudomány megnövekedett szerepét emelik ki a szellemi 
termelési mód térhódításából. Ezzel összefüggésben kap hangsúlyt ezekben az elméletekben az 
is, ami a szellemi termelési módnak mint látni fogjuk, egyik leglényegibb sajátossága, az egyéni 
és társadalmi érdekek, szempontok együtt-képviselete; valamint az emberi kapcsolatok 
termelésben játszott szerepének figyelembevétele, vagy a kultúra különböző területeinek 
termelési tényezőkként való bekapcsolása. 
  
Ezt az elmélettípust a történelem másként-alakulása szorította háttérbe. Mivel a fejlődés jelentős 
tényezőjének tételezték (a szellemi termelők – és az „ésszerűsítő és humanizáló tudomány” – által mind 
nagyobb mértékben befolyásolni remélt) államot, amikor az adott államhatalmak nem a felvázolt utópia 
irányában haladtak tovább, (Nyugaton azért nem, mert a tőke nem kívánta ajándékul átadni a maga 
iránymegszabó szerepét a szellemi termelőknek, Keleten pedig a politikai-hatalmi apparátus érdekei 
zárták ki a hasonló „ajándék” lehetőségét), az optimista eufóriával áthatott TTF-elméletek kihunytak, 
illetve beolvadtak más, az új korszak mibenlétét magyarázó elméletekbe. 



Bell és a „poszt-indusztriális társadalom” 

Az előző fejezetben említettük már, hogy Bell „poszt-indusztriális” társadalom elmélete az egyik 
legsikeresebb ilyen elmélet. Ez többek között annak köszönhető, hogy több tekintetben is egyfajta 
„középutat” képvisel. Nem kerüli meg a formációelméleti alapkérdést (és nem a változások technikai 
értelemben vett meghatározó elemére koncentrál) mint az információs társadalom, vagy a 
tudástársadalom fogalmait használó elméletek, hanem lényegében a termelési mód változását konstatálja{227}, 
ugyanakkor olyan megoldást választ, amely értelmezhető a kapitalizmusból való kilépésként (tehát egy új termelési mód 
megjelenéseként) éppúgy, mint a kapitalizmus korszakváltásaként. (Láttuk, hogy ő maga mindkét változat 
lehetőségét megpendíti). Végül az általa választott kategória világosan meghatározza, hogy milyen 
paradigmát tekint lezárulónak (az ipari társadalom korát, amit aztán Toffler „második hullámnak” nevez), 
de nem ad nevet az új paradigmának (s ezáltal ebben az értelemben is nyitva hagyja a kategóriát a 
legkülönfélébb tartalmakkal való feltöltés számára){228}. 
  
Az „ipari társadalmat” definiálva Bell termelési mód szerű kategóriát használ, hiszen azt hangsúlyozza, 
hogy: egy társadalmat meghatároz szervező kerete (ami körül az intézmények sűrűsödnek); illetve energetizáló 
elve (Bell, 1974, p.10) – s az ipari társadalmakban ez az ipar. Azt is hangsúlyozza, hogy sajátos társadalmi 
struktúra jellemzi, amit (strukturalista-funkcionalista, és feltehetőleg Parsons hatását mutató) 
definíciójában{229} megkülönböztet a kultúrától (mely alapvetően a szimbolikus formákra épül, s amelyben 
az „önkiteljesítés” a kulcs), a gazdaságtól, (melyben a gazdaságosság), s a politikától (melyben a részvétel, 
– másutt: a legitimáció – illetve legfőbb legitimáló elvként az „egyenlőség”){230}, és azt is hozzá teszi, hogy 
mindezekben – és a technológiában, a foglalkoztatási struktúrában, stb. – különbözhetnek egymástól a 
konkrét ipari társadalmak; azok lényegében egyediek; az „ipari társadalom” csak leegyszerűsítő közös 
nevezőjük. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a kapitalista és az (állam)szocialista társadalmak 
egyként „ipari társadalmak”, a közöttük is természetesen meglévő különbségek dacára technológiájuk, 
munkamegosztásuk, a termelés hierarchiája – és a társadalmak alapvető ökonomizáltsága, 
gazdaságcentrizmusa hasonló. (Bell, 1974, p.75). Bell ebből arra következtet, hogy Marx és a marxisták 
túlhangsúlyozták a – nyugati ipari társadalmak – „kapitalista” jellegét. Tőke és tőkefelhalmozás az 
államszocializmusban is van, vagyis ezek vagy államkapitalista társadalmak (ezt szívesen hangoztatták az 
utóbbi évtizedekben azok a marxisták is, akik a szovjet típusú államszocializmusban csalódtak, annak 
ellenfeleivé váltak, de meg akarták őrizni hitüket egy „igazi” szocializmusban; s ez ideológiai kiútnak – 
mint erre később visszatérünk, szerintünk csalóka kiútnak – kínálkozott az államszocializmus 
összeomlása után is). Vagy – s maga Bell inkább erre hajlik –: a „kapitalizmus” kategóriát érdemes inkább 
az (átfogóbb) „ipari társadalommal” helyettesíteni{231}. Ez a megoldás aztán lehetőséget ad arra, hogy a 
történelem hagyományos korszakolásának megfelelően határvonalat lehessen húzni, s ahogy annak 
idején a tőkés modernizáció – vagy, ha elfogadjuk Bell kategóriáját – az „ipari társadalom” 
megkülönböztette magát a premodern, preindusztriális, prekapitalista társadalmaktól, most új 
határvonal vázolható fel a lezárulóban lévő ipari korszak, és az ettől elváló új, a 
„posztindusztriális” társadalom között. 
  
Az előző fejezetben felsoroltuk azokat a vonásokat, amelyeket Bell ezen új, posztindusztriális társadalom 
sajátosságaiként ír le. Ezek kiindulópontja az ipari társadalom paradigmájának széthullása. Bell megállapítja, 
hogy míg a korábbi korszakban bárhonnan közelítettek is a társadalom lényegéhez, (Weber például a 



racionalitást, Marx a termelést és a tőkés vállalkozást, Aron az ipart tekintve a kulcsmozzanatnak), végülis 
ugyanoda jutottak, mert ezek az elemek egymással összefonódtak; a jelenben e mozzanatok mindinkább 
széjjelválnak egymástól – vagyis a tőkés vállalkozás nem feltétlenül ipari, a racionalitás nem feltétlenül 
tőkés, az ipar nem feltétlenül racionális, stb. – ami azt jelzi, hogy egy új paradigma van kialakulóban, 
amely egészen más kulcsmozzanatokra, összerendező elvekre épül). Bell ugyan nem osztja a marxizmus 
azon felfogását, amely szerint egy új társadalom a korábbiból fejlődik ki{232}, de (ő is) ahhoz hasonlítja a 
posztindusztriális paradigma mai megjelenését, ahogy annak idején a polgári társadalom alapjai 
megjelentek a későfeudalizmus korszakában. (Bell, 1974, p. 378). 
  
A változások irányát számára elsősorban három tényező jelzi (amelyek összefüggését azonban nem 
elemzi végig{233}): a (személyek közti kapcsolatokon alapuló, minőségelvű) szolgáltató szféra megerősödése{234} 
(az embert gépnek tekintő mechanikus, mennyiségelvű ipari szemlélet rovására{235}); a tudomány, (a korábbi 
empirizmussal szemben elsősorban az elméleti tudás; a kutatás-fejlesztés) és az értelmiség felértékelődése{236}; 
valamint a menedzsment (és a tervezés) térnyerése (az általa „családi”-ként jellemzett, illetve individuális 
vállalkozásként jellemzett „ipari” kapitalizmussal szemben) (Bell, 1974, pp. 34, 361){237}. A 
legmeghatározóbbnak, úgy tűnik, ez utóbbi változást tekinti: az ipari társadalomhoz képest azzal jellemzi 
a posztindusztriális társadalmat, hogy a tervező-szervező politikai hatalom a gazdasági hatalomnál 
nagyobb súlyúvá válik (s itt jelez egy oksági összefüggést a fent említett tényezők között, mert szerinte 
ez például annak is köszönhető, hogy a tudomány irányítása inkább politikai, mint gazdasági döntéseket 
igényel). (Bell, 1974, p. 263){238}. A politikát (és a posztindusztriális szemléletet) domináns szerepbe juttató 
átalakulást részben funkcionális, részben etikai okokra vezeti vissza. Egyrészt megállapítja, hogy az ipari 
kapitalizmus liberális társadalmait sem pusztán a piac mechanizmusai szabályozzák, hanem az adott 
kultúra értékrendszere, s mivel ez a javak privát fogyasztása irányába ment el, miközben a fogyasztott 
javak nagy része nem piaci természetű, a gazdasági rendszer egyre kevésbé tud választ adni a társadalom 
alapvető problémáira; az egyéni racionalitás szempontjai és a közjavak biztosításának szemlélete, a 
gazdasági és a szociológiai szemlélet mindinkább feszültségbe kerül egymással, s a politika 
afelé kezd tolódni, hogy megpróbálja tudatosan kezelni a szociális szükségleteket: a 
„közérdeket” (amely törekvés persze éppoly irracionális és kudarchoz vezető lehet, mint a magánérdek 
követése). (Bell, 1974, p.283). Mindenesetre úgy látja, hogy itt a gazdasági rendszer autonómiája véget ér 
(s a magántulajdon is visszaszorul), s egyre inkább a funkció autonómiája érvényesül, (a technikai 
kompetenciát téve – a funkcionális működést biztosítani próbáló – hatalom alapjává). (Bell, 1974, p.372-
374). Ezt a folyamatot ő úgy értékeli, hogy közösségelvű, nem-kapitalista társadalom felé mozgunk (Bell, 
1974, p.298){239}, amit egybevágónak tart azzal, hogy – a hatvanas évek tapasztalatai alapján – az állam 
nagyobb szerepét jósolja, fokozottabb technikai jelleggel; egy olyan államét, amelyben az intellektuális 
intézmények fognak dominálni, és a presztízs/státusz alapvetően intellektuális és tudós közösségekben 
fog gyökerezni. (Bell, 1974, p.344-345). Másrészt az ipari kapitalizmus morális válságából kiindulva jut el 
ugyanehhez. Megállapítja, hogy a kapitalizmus szociális-kulturális egységét (ami egy társadalom 
működésének és legitimitásának egyaránt alapja) aláásta maga a kapitalizmus. Az (ipari) 
tömegtermelés a fogyasztói társadalom kialakulásához, az pedig a protestáns etika 
visszaszorulásához vezetett (s ezzel a társadalom kultúrája lényegében antikapitalista lett){240}. 
Ebből is az következik, hogy az integrációt, amit a tőkés piac (és az iparra épült alapstruktúra) már nem 
tud biztosítani, az államnak (vagy más, politikai erőnek) kell megoldania. (Aforisztikusan úgy fogalmaz, 
hogy míg a 19–20. századra az individualizmus volt a jellemző a gazdaságban és reguláció a morálban – 
ami biztosítani tudta az integrációt; most individualizmus lett úrrá a morálban és reguláció vált 
szükségessé a gazdaságban). Mindezt a II. világháború utáni fejlődés trendjének tekinti, kiemelve a 



tervezés, képzettség szerepét Japán modernizációjában, a Szovjetunióban, az új államokban és Nyugaton. 
Az államhoz való viszonyát egyfelől a liberális kritikai alapállás jellemzi, másfelől azonban nem lát más 
lehetőséget a dezintegrációs tendenciák kezelésére, mint az állam fokozottabb szerepvállalását.{241}. 
  
Ugyanakkor fontosnak tartja annak hangsúlyozását is, (amit már szintén érintettünk az előző fejezetben), 
hogy az értelmiség, illetve a tudomány szerepnövekedését e folyamatban csak annyiban lehet hatalomba-
kerülésként értelmezni, amennyiben a politikai hatalomban egyrészt szociológiai értelemben növekszik az 
értelmiségi „réteg” jelenléte, másrészt egyre nagyobb szerepe lehet a tudomány által képviselt éthosznak a 
hatalmi kiválasztódásban, illetve a hatalomgyakorlás szempontjai között. (Bell, 1974, p. 359). Azonban 
míg a világháború után voltak, akik az értelmiséget a hatalom „papságának” gondolták, mások egy új 
világtársadalom prófétáinak, mára – jegyzi meg Bell – mindkét feltételezés fénye elhalványult. Az új 
társadalmi szereplő szerepe elsődlegesen nem politikai szerep{242} (Bell, 1974, p.391), mert ugyan az 
értelmiségi tudás szerinte az egyik legfőbb (új) tekintélyforrás, de – ezt is idéztük már – az értelmiség sem 
új gazdasági érdekcsoportot, sem új „politikai osztályt” nem alkot{243} (Bell, 1974, p.374-375). Bell tehát politikai-
társadalmi vonatkozásban nem vállalja fel az általa érzékelt változások konzekvenciáit{244}. Mint 
már az a megjegyzése, hogy a „posztindusztriális” társadalom csak egy dimenzióban jelent változást, 
jelezte, hogy az adott társadalmi-politikai kereteket nem kívánja megkérdőjelezni, s az egyetlen 
dimenzióban hangsúlyozott gyökeres változásból – ez talán a termelés jellegének dimenziója – számára 
nem következik az egész társadalmi és/vagy politikai rendszer gyökeres átalakulása. Itt pedig explicit 
módon is kinyilvánítja, hogy koncepciója (illetve az általa ábrázolt új társadalomszervezési elvek és új 
társadalmi erők megjelenése) sem a gazdaság uralkodó érdekcsoportjai, sem a politikai irányítás 
tekintetében nem igényel radikális változtatást. Posztindusztriális társadalma tehát egy szervezettebb-
tervezettebb, talán szociálisan tudatosabb és a szellemi termelésnek nagyobb súlyt adó, kevésbé ipari, 
inkább szolgáltató jellegű kapitalizmus, (még akkor is, ha szerinte ez már nem is nevezhető 
kapitalizmusnak). 
  
A szellemi termelőmód számos lényeges sajátosságát ugyanis nem veszi észre, s ez is hozzájárul ahhoz, 
hogy a fejleményeket nem látja a rendszer alapjait érintőeknek. Először is: a tudást ő intellektuális 
tulajdonnak tekinti (Bell, 1974, p. 176), és megnövekedett szerepét ezért a (magán) tulajdon rendszerében 
értelmezi{245}. Természetesen a magántulajdonos társadalmakban ez jogos, és a valóságos viszonyokat 
tükrözi. E társadalmakban a tudás éppúgy tulajdon-, mint hatalomforrás. Ám ha abból indulunk ki, 
hogy a tudásnak természete és (az emberi Nem számára való) alapvető funkciója szerint 
köztulajdonnak (vagy legalábbis közhasználatban lévőnek, bárki által hozzáférhetőnek) kellene 
lennie (ez talán talán éppen a tudás esetében a legegyértelműbb){246}; ha abból indulunk ki, hogy 
a tudás birtoka nem feltételez tulajdonviszonyt; akkor egy olyan társadalom, amelyet nem az 
(értéktöbblet-adta haszon által mozgatott) ipari termelés, hanem – mondjuk így – a tudások 
termelése szervez, igen kevéssé írható le adekvát módon a (magán) tulajdon kategóriájára 
épített szemléleti rendszerben.{247} Ám a posztindusztriális társadalom apostolának társadalomképét 
más tekintetben is az adott társadalmi keretek korlátozzák. Többször hangsúlyozza például a szellemi 
termelők megosztottságát, az egyes csoportjaik közötti érdekellentéteket (amelyek a jelenleg uralkodó piaci 
/verseny/ társadalomban valóban nagyon is jellemzőek), de nem elemzi, hogy ez a megosztottság 
szükségszerű-e (és milyen megosztottságot jelenthet) egy más alapokon szervezett társadalomban. 
(Hasonlóképpen ír a tudomány és az állam eltérő és egymással szembekerülő szempontjairól, de e 
viszony jellemzésében megint csak egyértelműen a jelen társadalom államának sajátosságai lebegnek a 
szeme előtt). Amikor pedig beleütközik a társadalmi rendszerek közötti választás kérdésébe, ezt 



ingerülten azzal utasítja el, hogy nem ez a legfontosabb kérdés, hanem a környezetszennyezés, a jólét, az 
egészség, a nevelés, stb. kérdései. (Bell, 1974, p. 320){248}. 
  
Bell egy másik korlátja, hogy a szellemi termelés jellemzői közül csak egyeseket ragad ki, s különösen a 
racionalizmust{249}. A racionalitás értékét ugyan az utóbbi két évszázadban általában is erősen és gyakran 
összekapcsolták a szellemi tevékenységgel, az értelmiséggel (persze ne feledjük: a polgársággal és például 
Weber a bürokráciával is), de mint ahogy a polgárság vagy a bürokrácia sem azonosítható a racionalitás 
eszményével, sőt, olykor kifejezetten az irracionalitás képzetei társulnak hozzájuk, a szellemi termelésnek 
is – mint erre az ötödik fejezetben visszatérünk – csak egyik aspektusa a racionalitás, s amikor Bell az 
intuícióval szemben hangsúlyozza a racionális tervezés szerepét, ezzel csak egy szellemi termelői funkciót 
állít szembe egy másikkal (hiszen az intuíció a szellemi termelésnek legalább annyira lényegi része, mint a 
racionális mérlegelés vagy tervezés). Hasonlóképp koncentrál egyoldalúan a tudományra a szellemi 
termelés megannyi tevékenységformája közül, amelynek ugyan valóban meghatározó szerepe van, de ha 
az új paradigma sajátosságait keressük, ennek csak egyik szeletét lehet ezen keresztül megragadni. Ebből 
fakad az az aggálya is, hogy az új paradigma „meritokráciába” torkollik{250}, (itt a Rousseau-ista Ivan Illich-
re hivatkozik, aki a „tudáskapitalizmus”-t, az iskolarendszert bírálja), s azon aggodalmaskodik, hogy a 
szellemi képességek genetikafüggőek, a szülők örökíthetik előnyeiket; a körülmények is csökkentik az 
esélyt; s az így tartósuló szellemi hierarchia (amelyben a gyengéknek nem marad hajtóerejük) leállítja a 
versenyt, és ezzel a fejlődést. (A szellemi különbségek kérdésére még ígéretünknek megfelelően 
visszatérünk, itt csak annyit, hogy Bell megint túlságosan a jelen viszonyait extrapolálja, – a versenynek a 
fejlődés egyetlen motorjaként való feltüntetése is ebből következik – s nem számol azzal, hogy a szellemi 
termelőmód egyrészt egyáltalán nem csak tudósok tevékenységét jelenti, másrészt semmi sem teszi szükségszerűvé, 
hogy egy tudásalapú társadalom hierarchikus legyen – sőt, mint látni fogjuk, a szellemi termelés 
természetével adekvátnak – ha szükségszerűnek nem is – éppen az ellenkezője tekinthető). 
  
A Bell által felvázolt új paradigma erejét csökkenti az az antropológiai szkepszis is, amely alapműve második 
felét áthatja. Az olyan társadalomelméleti kételyeken kívül, mint például az, hogy mérhetőek-e a szociális 
költségek, ha meg nem, akkor hová lesz a tervezés racionalizmusa, egy radikálisan új társadalommal szemben 
olyan kételyeket is megfogalmaz, mint (a feltételezett közvetlen demokráciákban) a konszenzus nehézsége{251}, 
az ember harmóniatörekvésével állandóan szembeállítható agresszió, (s mindkettő alapvető jelenléte az 
emberi természetben), stb. (Természetesen az emberi természet ilyetén kettősségét tekintetbe nem venni 
gyermeki vakság, de egyáltalán nem véletlen, hogy mely történelmi korszakokban, s milyen érdekek 
alapján kap hangsúlyt az emberi természet ezen kettősségére fordított figyelem, s mikor fogalmazódnak 
meg célok, amelyekhez ha nem társul e kétely, az még nem jelenti, hogy a célok megfogalmazói gyermeki 
vaksággal verten nincsenek tisztában az „emberi természet” ellentmondásaival és az ebből következően a 
célok megvalósításának is útjába álló nehézségekkel). 
  
Végül Bell koncepciójának ugyanaz az Achilles-sarka, ami legfőbb előnyének is alapja: az ipari társadalom 
tagadásaként felfogott „új” fogalma elég általános ahhoz, hogy sok mindent értelmezni lehessen vele, de 
– mint a „poszt”-elméletek általában – egyrészt nem fogalmazza meg az „új” lényegét, (csak arra utal, hogy mit 
tagad); másrészt bár a lezáruló korszaknak valóban lényeges sajátossága az „ipar” domináns szerepe, s ez 
talán tényleg csökkent (ha nem is olyan mértékben, hogy a paradigmaváltás mindenki számára egyértelmű 
legyen, s egyértelműen éppen ebben legyen megragadható), az elmúlt évszázadok nem egyszerűen az ipar 
dominanciájáról szóltak, hanem egy olyan iparéról, amely – összefonódva a kereskedelemmel, 
pénzgazdálkodással, és döntően a bérmunkára alapozva – alapvetően a profitmaximálás elvének volt 



alávetve. Az indusztriális–posztindusztriális váltás észrevételezése tehát a termelés egy fontos 
sajátosságának megváltozásáról szól, de a termelési rendszer lényegéről nem: éppen az nem derül 
ki belőle, (mert Bell erről csak bizonytalan találgatásokat fogalmaz meg), hogy a bekövetkező változások 
hogyan érintik a rendszer alapjait, s elvezetnek-e egy valóságos rendszerváltozásig. 
  
Lényegében hasonló kritikát fogalmaz meg Bell elméletével szemben Karvalics László is, megállapítva, 
hogy az információs társadalom bizonyos szempontból nem posztindusztriális. Amennyiben az, 
annyiban viszont nem pontos az „ipari” társadalom elnevezés.„Felismerve ugyanis, hogy a termelés, az 
oktatás és a politika struktúrái lényegében nem változtak meg, csak néhány összetevő arányeltolódás 
szabta át belső szerkezetüket, az ’ipari’ jelleg mögött és helyett egy még mélyebb szervező-determináló 
erőt kell keresnünk. Ha ilyen létezik, akkor a lényegét hosszú időn keresztül éppen az ipari mozzanat 
túlsúlyos mivolta nem engedte megközelíteni, és éppen a ’hagyományos’ ipari jelleg hanyatlásával válnak 
láthatóvá a kontúrjai”. (Z. Karvalics, 2002, p.14). (Ebben a gondolatmenetben csak az nem világos 
számunkra, hogy miért újként „válnak láthatóvá” a „mélyebb szervező-determináló erő” kontúrjai? Az 
„ipari társadalomnak” ez a mélyebb szervező-determináló ereje egyértelműen a tőkeelv, a kapitalizmus, 
annak mélyebb okait pedig, hogy miért indult hanyatlásnak a „hagyományos ipari jelleg”, egyrészt a 
kapitalizmus belső átalakulásával, másrészt az ebből kiépülő új termelési mód leírásával lehet feltárni.). 
  
Mindennek ellenére a posztindusztriális társadalom elmélete már csak azért is fontos hozzájárulás a 
szellemi termelési mód mibenlétének tudatosulásához, mert a tőkés társadalom egyik leglényegibb 
összetevője, az iparon alapuló gazdaság és az ipari szemlélet alternatíváját vázolja fel. Minthogy a tőkés 
paradigma az ipari termelés és a (kereskedelmi) haszonelv összekapcsolásán alapszik, a posztindusztriális 
mellett talán pontosabb lenne egy posztkommerciális társadalom sajátosságairól is beszélni, de ez nem 
kisebbíti az „ipari” szemlélettől való elhatárolódás jelentőségét, annak minden következményével együtt. 
Hiszen például a szolgáltatások felértékelődésének észrevétele magában hordja az elmozdulást egy 
szükségletelvű társadalom felé, a tervezés szerepének hangsúlyozása tekinthető az innovatív, az integratív és 
társadalomkritikai értelmiségi szerepek egyesítése felé tett lépésnek, és így tovább. 



KÖZBEVETÉS: TOURAINE ÉS A POSZT-INDUSZTRIÁLIS TÁRSADALOM 

Igazságtalanok lennénk Alain Touraine-nel szemben, ha elfelejtkeznénk arról, hogy ő már 1969-ben 
publikált egy „poszt-indusztriális társadalom” című könyvet. (La Société post-industrielle, Editions Denoël, 
S.A.R.L. Paris). Ez is azt bizonyítja, hogy ’68 után „a levegőben volt” annak felismerése, hogy a világ 
alapviszonyaiban történt változás. Touraine elemzése azonban elsősorban arra koncentrál, hogy megértse 
’68-at, és sokkal kevésbé ad kidolgozott társadalommodellt, mint amerikai kortársa. Ennek az is az oka, 
hogy azon tényezők legtöbbjeként, amelyekkel ő a kialakulóban lévő „új” lényegét próbálja megragadni – 
meglehet az amerikai és a francia társadalom közti fáziskésésnek is köszönhetően – nagyrészt olyan 
változásokat regisztrál, amelyeket mi fentebb a huszadik század első felének fejleményei között 
jellemeztünk. 
  
Kiindulópontja radikális. Kijelenti, hogy a világ változásaiban ma új termelési módot kell felismernünk, 
ahelyett hogy benne maradunk a régi formák meghatározta ellenállásban (Touraine, 1974, p. 6). Ezt az 
újat hol poszt-indusztriális, hol „programozott” társadalomnak nevezi. Ez a „programozottság” számára két 
tényező összefonódását jelenti: egyfelől a számítástechnika, másfelől a szervező-irányító technokrácia előtérbe 
kerülését. Megállapítja, hogy a huszadik század végén a termelőmód és gazdasági szervezet egyaránt 
„programozott”. (Touraine, 1974, p. 3). 
  

„A növekedés a társadalmi tényezők egész komplexumának az eredménye, nem pusztán a 
tőkefelhalmozásé. Ma ez sokkal közvetlenebbül mint bármikor korábban, a tudástól függ, és 
ennélfogva a társadalomnak a kreativitás előhívására vonatkozó kapacitásától. A társadalom 
életének minden területe – a képzés, a fogyasztás, az információ, stb. – mindinkább 
beintegrálódnak abba, amit ’termelési tényezőknek’ szoktak tekinteni. Ez érvényes a 
tudományos és technikai kutatásokra, a szakmai gyakorlatokra, a programok cseréjének és 
elemeik összehangolásának képességére, a sokféle társadalmi viszonymódot magukban 
foglaló szervezetek menedzsmentjére és azon attitűdök kommunikációjára, amelyekre 
mindezen termelési tényezők mozgósítása és folytonos átalakulása támaszkodik.” (Touraine, 
1974, pp. 5-6). Ezzel lényegében azokhoz a tudomány meghatározó termelőerővé válását 
észlelő kijelentésekhez csatlakozik, amelyekből oly bőven idéztünk az előző fejezetben. 

  
Az ipari társadalomtól való elmozdulásnak tulajdonítja, hogy az egyén integrációjában a munkával 
szemben megnő olyan tényezők szerepe, mint a fogyasztás és a nevelés (Touraine, 1974, p. 7), a manipuláció 
vagy a politikai agresszivitás{252}. Ennek megfelelően úgy látja, hogy a társadalom polarizációjában is az ipari 
termelés tőkés–munkás dichotómiájával szemben olyan polarizációk válnak hangsúlyossá, mint a 
véleményformálók struktúráinak ellentéte azokkal, akiket függő részvételre redukálnak (Touraine, 1974, p. 9), illetve 
a társadalom centrális szegmenseinek és a perifériáknak az ellentéte. A „programozott társadalom” fő 
különbsége az ipari korszaktól{253} szerinte az, hogy nem egy alapvető gazdasági mechanizmuson belül 
definiálódnak a konfliktusok, hanem az aktivitások teljes komplexumán belül (Touraine, 1974, p. 25). 
Ebből az is következik, hogy a hagyományos ipari munkásosztály már nem a középpontja a 
társadalmi küzdelmeknek. (Touraine, 1974, p. 17). A tőkés világrendet mindinkább a technokrácia 
működteti (ezt nevezi az új „uralkodó osztálynak”), s Touraine – nyilván ’68 fényében is – úgy látja, hogy 
ezzel a technokráciával szemben az innováció résztvevői (mint leginvolváltabbak) vállalják 



legkövetkezetesebben a küzdelmet (Touraine, 1974, p. 12). Ebben, állapítja meg Touraine (s idáig 
egyetértünk következtetéseivel) a tudomány termelőerővé válása is szerepet játszik, – de azután 
mindinkább belemerül a ’68-as események olyan tényezőinek taglalásába, amelyeket ő fontosabbnak tart, 
de amelyek valójában inkább részkérdések, mintsem a társadalmi alapviszonyokban bekövetkezett 
változások megvilágítói{254}. 
  
Világosan látja, hogy a régi magyarázó keretek nem alkalmasak az új jelenségek értelmezésére, de egész 
könyvén végigvonul a küszködés ezekkel a (régi) magyarázó keretekkel. Elsősorban az „osztály” és 
„osztályharc” fogalmaival{255}. A technokráciát, mint az „új uralkodóosztályt” azzal definiálja, hogy hatalmi alapja 
nem a tulajdon, hanem a képzettség magasabb foka{256}. (Itt – sokakkal osztozva az osztályfogalom tisztázatlan 
használatában – leválasztja a tulajdonviszonyt az osztályviszonyról, de nem definiálja, hogy akkor mitől is 
nevezhető valami „osztálynak”, azt pedig egyáltalán nem bizonyítja, hogy a „képzettség magasabb foka” 
hogyan és kikkel szemben lehetne„ osztályviszony”, s bár a hatalomnak valóban forrása vagy legalábbis 
legitimációs alapja lehet a magasabb képzettség, arról sem esik szó, hogy a hatalomban résztvevő 
magasabb képzettségű csoport „osztályszempontból” milyen viszonyban áll azokkal a magasabb 
képzettségűekkel, akik nem vesznek részt a hatalomban){257}. Ez utóbbiról csak annyit mond, hogy az, 
hogy valaki hová tartozik, az új társadalmi viszonyok között attól függ, hogy az információknak, 
illetve ezek kontrolljának birtokában van-e? (Megállapítja, hogy a „szakemberek” – ezek között 
megkülönbözteti a „professionals” és az „experts” csoportokat – hol a technokraták oldalán vannak, hol 
ellenük). Az osztályalapú szemlélettel szemben úgy ítéli meg, hogy a jelenben a harcok is inkább politikaiak, 
mint gazdaságiak; inkább a hatalomért, mint az önigazgatásért vagy a tulajdonért folynak. 
  
Mindazonáltal a diákmozgalmak egyik okaként a tudomány termelőerővé válását nevezi meg{258}, s ezzel nyitva 
hagyja a lehetőséget azelőtt, hogy a fejleményeket egy új (a szellemi termelésre épülő) termelési mód nyitányaként 
értelmezhessük (Touraine, 1974, p. 97), ha ő maga nem viszi is végig az elemzést ebben az irányban. Nem 
hozza összefüggésbe a hatalomban a technokrácia javára bekövetkezett változásokat a hatalommal 
szemben fellépők mozgalmaival. Egyfelől igen fontos az a megállapítása, hogy a munkásosztály azért 
nem – már csak azért sem – volt forradalmi ’68-ban, mert elvesztette centrális szerepét a társadalmi 
struktúrában{259}, másfelől viszont az új „forradalmi” erők esetében ezek forradalmiságára nem tud igazán 
alapvető magyarázatot adni. Vagy megáll olyan szociálpszichológiai magyarázatoknál, hogy azok a 
(szellemi termelők) voltak forradalmibbak, akiket kevésbé integrálnak profi karrierek (Touraine, 1974, p. 
99) – ilyen szociológiai és pszichológiai érdekelemek minden társadalmi változás motívumai között jelen 
vannak, de nem tekinthetők lényegi magyarázatoknak, s ezért, ha csak ilyenekben látjuk az okokat, ez 
hozzájárulhat a lényeg elfedéséhez is. Vagy a ’68-as mozgalmak intézményes összetevőit elemzi{260}, (ami 
fontos lehet a konkrét események értelmezésében, de nem visz közelebb a „poszt-indusztrialitás” 
lényegének megértéséhez). Vagy, ha mélyebb okokat próbál feltárni, akkor azt látja döntőnek, hogy az 
ipari társadalom gazdasági meghatározottságával szemben a poszt-indusztriális társadalomban egyéb 
tényezők is előtérbe kerülnek (de ezekről inkább csak indirekt megállapításokat tud tenni: nem-
gazdaságiak, stb.) 
  
Touraine elemzése feltehetőleg azért is gyakorolt jóval kisebb hatást a társadalomelméletre, mint Bellé, 
mert a címében felvállalt célnak kevésbé tudott megfelelni: nem tudta elég markánsan (és a társadalmi 
viszonyok összességére vonatkoztathatóan) ábrázolni a két szembeállított paradigma különbségét. (Ő 
maga is úgy fogalmazott, hogy a jelent és jövőt képviselő „programozott társadalom” sajátosságai nem 
válnak még eléggé el a múlt struktúráitól, amiből az is következik, hogy nem lehet még eléggé tisztán látni 



az „újat). A társadalomkritika fő céltáblájául, mintegy „fő ellenségül” a technokráciát nevezte meg: ez 
annyiban jogos, hogy mint erről korábban már szó volt, a huszadik század első felében valóban a 
technokrácia vált a tőkés társadalom egyik meghatározó tényezőjévé (s így a rendszertagadó mozgalmak 
egyik ellenfelévé is); de ugyanakkor méltánytalan annak figyelmen kívül hagyása, hogy a technokrácia 
milyen szerepet játszik/játszhat egyúttal egy kapitalizmuson túli társadalmi alternatíva (s éppen a szellemi 
termelési mód) létrejöttében is. Touraine elemzését itt a hatvanas évek végi viszonyok kevert jellegén túl 
az is nyilvánvalóan korlátozza, hogy ebben a művében döntően empirikus szociológusként lép fel: az 
empirikus szociológia pedig, amely igen fontos funkciót tölthet be a mindennapok mikroviszonyainak 
feltárása által, a makrostruktúrát és annak változásait nem nagyon tudja regisztrálni és mérni (már csak 
azért sem, mert a makrostruktúra alakulása többnyire nem tudatos, s így a szociológiai felmérésekben 
kevéssé tud megjelenni). Így a szociológiai elemzés sokszor akaratlanul is el is fedheti a valóságos 
makrostruktúrákat (amelyek elméleti felismerését mindig azzal kérdőjelezik meg, hogy „az ilyen 
makroösszefüggések létét az empíria nem igazolja…”){261}. Természetesen – osztozva ebben sok más 
korabeli elemzővel – Touraine sem láthatta előre a hetvenes évektől kibontakozó neokonzervatív 
fordulatot sem, s így az új társadalmi paradigma sajátosságainak alaposabb kidolgozását az „új társadalmi 
erők” lendületébe vetett hit helyettesíti; ennek következtében az új típusú politikai radikalizmus 
megértésére irányuló törekvés háttérbe szorítja nála a társadalmi folyamatok rendszerszintű 
(formációelméleti) megközelítését. Amikor azután a radikális rendszerkritikai lendület megtörése lett az 
alapélmény, ez más elméleti modellek – például a posztmodernizmus – felíveléséhez vezetett. 



Posztmodern társadalom? 

A (társadalom)elméletben (de főként a filozófiában és a művészetekben) a legnagyobb karriert az „új 
társadalom” elméletek közül a „posztmodern” fogalma futotta be. (Nem véletlenül az említett területeken, hiszen a 
„modern” elsősorban világkép- és stílusjelző, amely együtt születik, s teljesedik ki az ipari társadalommal, 
s lényege: a „haladás”-ideológia és a mindenkori „új” melletti elkötelezettség szorosan összefügg a 
termelését állandóan bővítő-megújító ipar szükségleteivel, de annál szélesebb érvényű, mindenfajta 
megújulással összekapcsolható. A „modernség” és az ipar kapcsolata abban is megnyilvánul, hogy a 
„modern” képzetkörében rendszerint fontos szerepet játszik a mindenkori legfrissebb technika is. A 
„modern” önmagát mindig a régivel, a konzervatívval, a meghaladandó feltételekkel állítja szembe, s mint 
ilyen, teljesen megfelel a polgári társadalomnak, amely mindig különböző prekapitalista társadalmi 
feltételekből, azokkal szemben, azokat tagadva „dolgozza ki” magát, és önfejlődése is mindig saját 
múltjának, de legalábbis e múlt valamely elemének tagadásával történik{262}). 
  
A modernizmus eszménye paradox természetű, hiszen az innováció állandó igénye minden tegnapi 
„modernet” holnapra avíttá tesz, s ennek az állandó tagadásnak a szükséglete időnként magát az 
eszményt is eléri: az erősen modernista korszakok olyan korszakokkal váltakoznak, amelyekben a 
radikális modernizmussal szemben például nagyobb szerepet kap a hagyomány; az más kérdés, hogy 
felléptükkor az ilyen korszakok (mint például a szecesszió kora) is újként, megújítóként, és ebben az 
értelemben mindenképpen modernként deklarálják magukat. A modernizmus eszménye tehát a 
keletkezésétől a huszadik század végéig belső hullámzásait figyelembe véve is, lényegében töretlen. A 
posztmodern fellépése aztán az egész modernizációs paradigma megkérdőjelezésének tűnik, s ebben az 
értelemben rokon a poszt-indusztrializmus imént tárgyalt elméletével{263}. Mindkét szemléletben az 
fejeződik ki, hogy – szemben az elmúlt évszázadok ciklusaival – ezúttal az egész 
rendszerparadigma válsága van a levegőben{264}. Ahogy Bell (és Touraine) elmélete és poszt-
indusztrializmus fogalma a rendszer egyik kulcsmozzanatának tekintett ipart „húzza ki” az utóbbi három-
ötszáz évet uraló szellemi építményből, (nyitva hagyva a lehetőséget mind az előtt, hogy a rendszer 
enélkül is állva marad, mind az előtt, hogy kártyavárként összeomlik), a posztmodern elmélet a 
„modernizáció” eszményével teszi ugyanezt, (s az erre vonatkozó kritikához a huszadik század végén a 
„racionalizáció” eszménynek és a felvilágosodásnak kritikája is{265} társul). 
  
Zygmunt Bauman abban ragadja meg a modern/posztmodern váltás lényegét, (ami éppúgy 
következménye a polgári társadalom egyre fokozódó individualizációjának, mint a szellemi termelés 
térhódításának{266}), hogy a „törvényalkotó” szemlélettel szemben az „interpretáció” szemlélete 
válik uralkodóvá. A „modern” ugyan tagadja az „örök” törvényeket, (s az idő az, amely szemléletében 
mindent relativizál), ám ugyanakkor a maga új felvetéseit (legalább időleges) új törvényekként állítja elő 
(éppen e „törvények” fényében minősül elavultnak, tévesnek, meghaladandónak a már nem-modern); a 
posztmodern – egy általános relativizmus jegyében – lemond erről a törvényalkotó igényről{267}. 
  

„Végsőkig leegyszerűsítve a ’posztmodernt’ a nagy elbeszélésekkel szembeni 
bizalmatlanságként határozom meg”. (Lyotard: A posztmodern állapot in: Habermas–
Lyotard–Rorty, 1993. p. 8). „A nagy elbeszélés elvesztette a hitelét, akármilyen egységesítési 
módot használ is: a spekulatív elbeszélését vagy az emancipáció elbeszélését. Az elbeszélések 



hanyatlásában a második világháború óta végbement technikai és technológiai fellendülés 
hatását láthatjuk, amely a tevékenység céljairól az eszközeire helyezte át a hangsúlyt; vagy a 
fejlett liberális kapitalizmus újbóli kibontakozásának a hatását, amely miután 1930–1960 
között a keynesizmus védőszárnyai alá vonult vissza, úgy megújult, hogy kiküszöbölte a 
kommunista alternatívát, s a javak és a szolgáltatások egyéni birtoklását felértékelte.” 
(Lyotard: A posztmodern állapot in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 82). 

  
A posztmodernt meghatározó élmények között szerepel a korszakban meghatározó 
társadalomtudománnyá vált kulturális antropológia egyik legfőbb üzenete: a különböző kultúrák egyenrangúan 
érvényes, egymás mellett élő rendszerei pluralizmusának elfogadása{268}. 
  
Mindez nemcsak következménye a szellemi termelés és a szellemi termelők központi szerepbe 
kerülésének, hanem maguknak a szellemi termelőknek a szerepét is megváltoztatja. 
  

„A szellemi munka tipikusan modern stratégiáját a ’törvényalkotó’ (legislator) szerep 
metaforájával lehet legjobban jellemezni (…) A döntéshozó autoritást ebben az esetben az a 
fensőbb (objektív) tudás legitimálja, amelyhez az értelmiségieknek (intellectuals) jobb 
hozzáférésük van, mint a társadalom nem-értelmiségi részének. (…). A szellemi munka 
tipikusan posztmodern stratégiáját legjobban az ’interpretátor’ szerep metaforájával lehet 
jellemezni.” (Bauman, 1987, pp. 4-5){269}. 

  
Alain Touraine, akit ambivalens viszony fűz a posztmodernizmushoz, (de aki a posztmodern hatására 
egészen máshová teszi a hangsúlyokat, mint „A poszt-indusztriális társadalom”-ban, ekkor úgy látja, hogy 
már a modernizmusnak is két alapvető összetevője volt: az említett racionalizmus-eszmény mellett ő a 
másik ilyen pillérnek a „szubjektivitás” eszményét tekinti{270}, s azt állítja, hogy a modernizmus azért került 
válságba, mert az egyik lényegi összetevőt, a szubjektivitást elnyomta a másik, a racionalizmus{271},{272}. 
(Touraine a társadalom számos egyenlőtlenségét ebből vezeti le, megállapítva például, hogy az egyoldalú 
racionalitás-eszmény uralma alá került társadalmakban „a szenvedélyekkel azonosítottakat” – nők, 
gyermekek, munkások, gyarmatosítottak – alávetették – éppen őket vetették alá – a racionalitással 
azonosított kapitalista elitnek). Touraine számára a posztmodern kor a szubjektivitás szabadságharca a 
racionalizmus túlságos uralma ellen, ami az ő szemében egyúttal a „valódi modernitás” tartalma. (Kijelenti, 
hogy a modernitás sem a technológiai fejlődéssel, sem a fogyasztók növekvő individualizmusával nem 
azonosítható; az „igazi” modernitás „a szabadság vágya, és a szabadság védelme minden ellen, ami az 
egyéneket eszközökké, tárgyakká, vagy abszolút idegenekké változtatja” /Touraine, 1995, p. 232/. A 
modernizáció története ebben a felfogásban a megszentelt rend ellen harcoló szubjektumok – 
következésképpen a racionalizáció ellen harcoló szubjektumok – története). 
  
A szubjektivitás jelentőségének kiemelése összefügg a polgári individualitás-eszménnyel, de nem azonos 
vele: a szubjektivitás a legkülönfélébb társadalmi rendszerekben jelentőséget kap. Lényege: az ember 
nembeli természetének, a Nem alanyiságának megjelenése az individuumban. Ez a szubjektum minden 
társadalmi formációban olyan formát ölt, amilyet az uralkodó termelési mód enged. Absztrakt 
jelentőségének felerősítése a posztmodern gondolkodók által egyszerre folytatódása az 
individuum-központú polgári szemléleti paradigmának, s ugyanakkor a nembeliség 
szempontjának – a szellemi termelési mód szempontjából kulcsfontosságú – igénybejelentése 
is.{273} 



  
Akár posztmodern szerzőnek tekintjük Touraine-t, akár nem{274}, az általa ebben a vonatkozásban kifejtett 
koncepció nagyon jellemző a posztmodern egész szemléletére. A „posztmodern” gondolat annak a kettős 
kiábrándulásnak következménye{275}, amellyel a huszadik század második felének szellemi elitjének szembe 
kellett néznie: antihumánus következményei miatt egyik modernizációs modell sem tűnt többé 
fölvállalhatónak, sem a kapitalizmus, sem annak marxista tagadása. Ha Bell számára a két modell közös 
nevezőjeként, az ipar dominanciája tűnt folytathatatlannak, a posztmodern gondolkodók egy fokkal még 
mélyebbre hatolva{276} az ipari társadalmak szemléleti-ideológiai alapját, a modernizációt látták válságban 
lévőnek. Ez a válságtudat azonban náluk nem járt (náluk sem járt) a polgári kor szemléleti koordináta-
rendszeréből való kilépéssel (nem utolsósorban éppen azért nem, mert a marxi kilépési kísérlet 
kudarcosnak bizonyult). Érzékelték, hogy a polgári társadalom koherenciája szétesik, korábbi alappillérei 
egymással ellentétbe kerülnek{277}, s ezt egyrészt azzal igyekeztek áthidalni, hogy – mint Touraine – egyes, 
visszaszorítottnak látott alapelemek felerősítését szorgalmazták, másrészt, s ez a még jellegzetesebb 
posztmodern válasz: a rendszer koherenciájának szétesését tudomásul véve{278}, mint a leleteiket 
lelkiismeretesen osztályozó régészek, a korábban rendszeralkotó törvényeknek vélt elemeket 
keletkezéstörténetükre visszavezetve újra-szubjektivizálták. Ha egy társadalmi rendszer szemléleti 
építménye úgy jön létre, hogy a különböző gondolkodók egymás erősítő gondolatai fokozatosan 
szintetizálódnak, a posztmodern mintegy visszabontja – kedvenc kifejezésükkel dekonstruálja – a 
rendszert alkotóelemei relatív érvényű, individuális igazságaira, a „törvény” eltűnik az értelmezések 
mögött{279}. 
  
A posztmodern ebben az értelemben valóságos képet nyújt a késő kapitalista társadalom – egy 
megbomlott koherenciájú társadalom – állapotáról, és az általa elfogadott értékek nincsenek is 
ellentmondásban a szellemi termelési mód vélhető értékpreferenciáival. E megközelítés korlátait azonban 
két alapvető paradoxonnal lehet jellemezni. Az egyik az, hogy a posztmodern gondolkodók ugyan 
szkeptikusak a modernizáció értékével (és domináns értékeivel, például a fejlődéselv érvényével) 
kapcsolatban, de – a modernizáció kritikusaiként – ugyanazzal a dichotóm „tagadás-tagadása” szerkezettel lépnek 
fel, mint ami a modernizációs paradigma belső építkezésének lényegi – éppen a paradigma 
fejlődéselvűségéből adódó – sajátossága{280}. A másik paradoxon, hogy a posztmodern egyik alapvonása 
(amelyben a „modern” kor leáldozását megragadni véli) a törvények, a „nagy narratívák” kétségbevonása, s 
ezekkel szemben – mint Touraine-nél is láttuk – a szubjektum felértékelése. (A posztmodern e vonása 
olyan gondolkodók munkásságára is kiterjed mint Foucault vagy Habermas, hiszen a szubjektum említett 
felértékelése, a „törvény”-nek az interpretációkkal való helyettesítése egyúttal a diszkurzivitás középpontba állítását 
is jelenti). Csakhogy – ez a sorsa minden sikeres lázadásnak – a posztmodern is kanonizálódik. Érzékelve 
a világrend alapjainak megbomlását, összeegyeztethetetlenségét, látszólag beletörődik abba, hogy 
„minden egész széttörött”, de domináns szellemi paradigmává válva maga a domináns helyzet szorítja 
afelé, hogy vélekedései hallgatólagosan „törvényként” terjedjenek. E paradoxont más oldalról úgy is meg 
lehet fogalmazni, hogy miközben a fogalmak posztmodern dekonstrukciójával a posztmodern 
gondolkodó látszólag kibújhat az állásfoglalás alól, (legalábbis a nagy narratívák kérdésfelvetéseit illetően), 
gyakorlatilag mindig állást foglal (lásd a 279. lábjegyzetben bemutatottakat){281}. Az e paradoxonok mögötti 
lényeg (és a legfőbb paradoxon) az, hogy bár a „posztmodern” kor meghirdetői eljutnak ahhoz, hogy a 
polgári-kapitalista társadalom szinte minden szemléleti alappillérét „dekonstruálják”, csak éppen az 
alapjait nem vonják kétségbe{282} (mert ez számukra már túlságosan „nagy narratíva”; az alapok marxi 
kétségbevonása az egyik legfőbb „modernista” elmélet, amitől, mint modernistától elhatárolják magukat). 
S ha szkepszisük – legalábbis a posztmodern gondolkodók egy része esetében – mélységes is a polgári 



kor szinte minden szemléleti elemével szemben, továbbra is ezekkel a szemléleti elemekkel dolgoznak, 
nem lépnek ki a polgári kor által kidolgozott fogalmi keretek közül, s mint fentebb már hangsúlyoztuk, 
nem lépnek át egy másik koordináta-rendszerbe. A rendszer belső ellentmondásosságát, rendszerszerűségének 
felbomlását elfogadják, e bomlásállapotot meghaladni nem is kívánják, nem tekintik megfelelő feladatnak, 
márpedig bármely válságba került rendszer meghaladása csak a koordináta-rendszeréből való kilépéssel 
lehetséges. Mindezeket figyelembe véve a modern–posztmodern szembeállítás alapvetően azért nem 
tekinthető a korszakra jellemző jelenségek lényegi ábrázolásának, mert a tagadó belül marad a tagadott 
rendszerén, s ezért az új vonások nem kapnak „új nevet”, nem derül ki, hogy milyen irányba is mutatnak. 
Az „új bort sem töltenek ó tömlőkbe” igazsága pedig itt is érvényesül: az „ó tömlők” az „újbort” is 
megsavanyítják. A posztmodern koncepció a szellemi termelők azon állapotának pontos 
kifejeződése, amelyben azok az ezredforduló környékén valóban vannak: a rendszer egészével 
való azonosulásuknak vége, de a rendszert a tizenkilencedik-huszadik században kihívó 
marxista társadalmi kísérletek bukásából adódóan ellenperspektívával sem tudnak 
azonosulni{283}; s ebben az átmeneti patthelyzetben – haladni nem lehet a régi szerint, de a 
korábban feltételezett új szerint sem, ezért úgy látszik, mintha maga a haladás lenne a 
probléma{284} – a szellemi termelők egy jelentős része ennek az átmeneti állapotnak a sugallatát 
látja a törvénynek. S minthogy a korszak a felszínen leginkább érzékelhető sajátossága az, hogy a tőkés 
rend sikeresen rendeli maga alá a szellemi termelés legkülönfélébb eredményeit, a posztmodern 
gondolkodók nagy része így vagy úgy, ehhez a helyzethez igazodik{285}. (A posztmodern ebből a szempontból 
a lázadó szellemi termelők – és szubjektivitásuk – időleges visszaágyazódása a polgári társadalomba){286}. A 
posztmodern koncepció szubjektivizmusa azonban egészében nem tekinthető pusztán a rendszer 
alapjaival való ütközést kikerülő megalkuvásnak; e szubjektivizmusban (és általában a posztmodern által 
preferált számos sajátosságban) a szellemi termelés lényeges sajátosságai kerülnek előtérbe{287}, (amelyekről 
azonban – éppen mert a posztmodern lényege szerint belül marad az általa túlhaladottnak minősített 
paradigmán, s az új jelenségek nem kapnak „új nevet”, az új bort nem töltik új tömlőkbe – csak akkor és 
azáltal válik egyértelművé, hogy miben is áll történelmi szerepük, ha a szellemi termelési mód 
jellemzőiként írják le, ebben – az ipari versus iparon túli, modern versus modernitáson túli, és az ehhez 
hasonló dichotómiáknál tágabb – értelmezési rendszerben helyezik el őket.). 
  
Jameson posztmodernizmus-kritikája éppen azt emeli ki, hogy a posztmodern szemléletében az Egész 
nem látszik az egyes mögött, s felhívja a figyelmet arra, hogy mint sok más meddő vitában, itt is két rossz 
véglet áll egymással szemben, ha az Egész megragadásának igényét úgy fogjuk fel, hogy az minden egyes 
elemet magában foglal. Egyetlen rendszert sem jogosult úgy tekinteni, hogy a rendszer egésze a 
rendszer minden egyes elemét determinálja{288}. A „termelési módot” sem szabad – hangsúlyozza 
Jameson – „totális rendszerként” felfogni: minden termelési módra legalább annyira jellemzőek a 
domináns termelőmóddal szembeni ellenerők, a termelési mód fő viszonyaiból kilépő új tendenciák, stb. 
is, mint a domináns termelési viszonyok. (Jameson, 1996, p. 406). Ha pedig ezzel a szemlélettel keressük 
az „Egész” törvényeit, az már nem „a Gulaghoz vezető út.” S akkor a posztmoderntől számon kérhető a 
másik hibás véglet, amelyben „a fák eltakarják az erdőt”{289}. 
  

Lyotard például azzal cáfolja azt a marxi felfogást, hogy a világproletariátus számára létezik 
egy nemzetek feletti közös eszme, ahogy az első világháború előestéjén a világ munkássága 
nacionalizálódott (s ahogy a mai napig sem képes egységes fellépésre){290}. Ez azonban súlyos 
logikai hiba, (ami a posztmodernek érvelésében több más kérdésben is visszatér). Maguk a 
posztmodernek hivatkoznak a társadalomra való kiterjesztés igényével a matematikai Gödel-



tételre, miszerint minden rendszernek van olyan eleme, amely a rendszer alapján nem 
igazolható vagy cáfolható. Ebből azonban nem csak a rendszerképző elvek bizonytalansága 
következik, hanem az is, hogy vannak rendszertörvények (amelyek viszont nem érvényesek a 
rendszer minden elemére). A posztmodernek tulajdonképpen zárt fogalmi rendszereket 
szeretnének{291}, s mivel látják, hogy a világ nem így működik, lemondanak a 
rendszerekről, ahelyett hogy azokat nyitott, állandóan alakuló tényezőknek 
értelmeznék{292}. 

  
A posztmodern végülis egy meglehetősen összetett jelenség. Azok a gyökerek, amelyekből kinőtt, a 
francia (és német) egzisztencializmus{293}, a rendszerkritikus frankfurti iskola, vagy a hegelizáló-marxizáló 
amerikai katedrafilozófia már tele volt azzal a kettősséggel, ami a posztmodernre is jellemző: a 
demokratikus kritika és a csalódottság együttesével, a folytathatatlanság és a megvalósíthatatlanság 
paradox tapasztalataival, s ez találkozott az évezred utolsó évtizedeinek konzervatív hullámával{294}. Ebben 
a találkozásban a hagyományos baloldal–jobboldal ellentét is értelmét veszíti, hiszen akár a posztmodern 
gondolkodókra, akár a domináns ipari társadalmat hasonló szemszögből bíráló, ezidőtájt jelentkező 
„zöld” mozgalmakra, akár a domináns racionalista paradigmát szintén hasonló szemszögből kihívó, s 
szintén ezidőtájt jelentkező „New Age”-re gondolunk, mindezekben együtt mutatható ki a „bal-” és 
„jobboldaliság”; a radikálisan rendszerkritikus és a konzerváló törekvések. 
  
Mindez azonban – mint erre már utaltunk – közvetve azt is előrevetíti, (s ezt a posztmodern nagy, bár 
akaratlan pozitív történelmi jelentőségének tekinthetjük), hogy jelzi: a szellemi termelés világában a 
polgári társadalom által táplált megosztottságok, frontvonalak (jobb-, és baloldaliság, 
konzervatív–liberális–szocialista–anarchista, stb.) elvesztik meghatározó fontosságukat, s éppúgy 
feloldhatóak a szellemi termelés közös érdekében, ahogy a posztmodern szemlélet „közös aklában” is 
megfér Lyotard anarchisztikus vagy Rorty lényegében prokapitalista posztmodernizmusa. 
  
A posztmodern jelentős tette a szellemi termelési mód szempontjából az is, hogy kikezdi a szellemi termelés 
polgári érdekek szerinti egyszálúsítását (például a racionalizmus kritikájával: rehabilitálva a szubjektivitást, az 
irracionalitás bizonyos elemeit, s így felszabadítja a szellemi termelést a maga teljes eszköztárának 
alkalmazására). Az „interpretátornak” a „törvényalkotó” fölé helyezése pedig{295} egy lépés afelé is, hogy 
minden szellemi termelő „törvényalkotó” lehessen (ami korábban csak néhány szellemi termelő lehetősége 
volt, de ennek általánossá tétele fontos feltétele annak, hogy a társadalomban valóban a szellemi termelési 
mód dominanciájáról lehessen beszélni). A mindenki egyenrangú interpretátorrá tétele vezethet át a 
„mindenkit egyenrangú törvényalkotónak” tekintő szemlélet elfogadásához. 



Gorz és a szabadidő társadalma 

Az ipari társadalomtól való eltávolodás olyan termelőmód felé mutat, amelynek más színhelyeken 
találhatjuk központjait, mint a hagyományos gyárak világa. A modernitás értékének zárójelbe tétele a 
termelés hagyományos értelmének és céljának, a (modernizáló) haladásnak megkérdőjelezését jelenti. De 
mi van akkor, ha – az első fejezetben kifejtett gondolatmenetünkkel ellentétben – maga a termelés, a 
termelés meghatározó szerepe is kérdésessé válik? Ha az ipar kitüntetett szerepe és a modernizációs 
eszme dominanciája mellett a polgári-kapitalista társadalmaknak egy még lényegibb elemét, a bérmunkát 
kérdőjelezi meg a rendszer válsága, s ez a munka egész világának leértékelődésébe torkollik? Ha a 
rendszerválság megoldását egy olyan világban kezdik keresni, amelyben nem a munka világa, s így nem is 
a termelés (?) az emberi lét elsődleges meghatározója, legfontosabbnak tartott területe? A szellemi 
termelés előretörése – és a munkaformák ezzel együtt járt pluralizálódása, de legfőképpen az új technika 
által kiváltott munkák rendkívüli mértékben megnőtt mennyisége – ezt a gondolatot is magával hozta. 
Talán a legkifejtettebb formában e koncepció a ’68 utáni úgynevezett „újbaloldal” új stratégiát kereső 
korszakában, André Gorznál jelent meg. Gorz egyik legismertebb (1982-es) munkája a „Búcsú a 
munkásosztálytól” címet viseli: ez az egyik legmarkánsabb – és leginkább a szellemi termelési mód-
koncepció felé mutató – szakítás a marxi munkásosztály-felfogással. Gorz nem vonja kétségbe, hogy a 
marxi felfogás a „maga korában” releváns volt, csak azokhoz csatlakozik, akik azt állítják, hogy a Marx 
idejében érvényes társadalomkép elavult, az azóta lezajlott változások a munkásosztály és a 
tizenkilencedik századi munkafogalom visszaszorulásához, átalakulásához és hagyományos 
tartalmuk elvesztéséhez vezettek. Elfogadva a poszt-indusztriális társadalom kategóriát, megpróbálja 
ezt összeegyeztetni a hagyományos szocialista célokkal. Álláspontját éppen egyes marxi 
alapgondolatokkal igyekszik alátámasztani, Marx szellemében megállapítván először is, hogy a munka (a 
társadalomelemzés szinte minden más kategóriájához hasonlóan) történeti fogalom, majd – szintén Marx 
szellemében – azt a tételt teszi gondolatmenete kiindulópontjává, hogy a cél a felszabadulás a 
bérmunka alól, és nem a harc a bérmunka fenntartásáért{296}. (A valós választási lehetőség – írja – a 
munka antiszociális /vagyis tőkeérdekeket szolgáló/ megszüntetése és kontrollált, emancipált /vagyis a 
dolgozók érdekei szerint alakuló/ megszüntetése között van, nem a megszüntetés és a munka kielégítővé 
tétele között). Minthogy a bérmunka nem a szabadság terepe, mondja, a jelen bérmunkásoknak a 
szabadidőért (az önmaguk feletti rendelkezésért) kell harcolniuk{297}. (Itt ismét támaszkodhat Marxra, akinél 
„a kulcs: a munkanap megrövidítése”. A bérmunkával szembeállítja az önmaga által meghatározott szabad 
munkát (ami – nem véletlenül – ideáltipikus megvalósulásaként éppen a szellemi termelést juttathatja 
eszünkbe), amely nem időmennyiségek cseréjén alapszik (Gorz, 1997, p.2), s amely mint szabad 
tevékenység, tulajdonképpen része az ember szabadidejének, (amit ennek jegyében talán pontosabb a 
szabad ember idejének nevezni). A munkatársadalmakat, jósolja, leváltja a szabadidőtársadalom{298}. A munka 
ilyetén megszüntetése, hangsúlyozza a francia szerző, természetesen nem jelenti az aktivitásvágynak, a 
műalkotások élvezetének, a másokkal való kooperálás szükségletének, a közösség számára végzett 
hasznos tevékenységeknek visszaszorulását. (Gorz, 1997, p. 2){299}. 
  
Mint sok más „újbaloldali” számára, Gorz számára is az egyik legmeghatározóbb tapasztalat az 
államszocializmusok zsákutcája lévén, a szabad munkához vezető útról azt biztosan tudja, hogy e 
„szabadság” nem lehet az állam által eltartott ember szabadsága sem (hiszen az államtól függő ember per 
definitionem dependens); igazi szabadságot csak az autonóm, a termelés eszközeihez szabadon 



hozzáférő termelő élvezhet. (Itt lényegében negatív tapasztalatként az északi szociális államok 
gyakorlatára is hivatkozik, amelyekben a munkásság önvédelme inkább a jövedelmekre, mintsem a 
szabad munkára helyezte a hangsúlyt{300}, s ez is passzív, az államnak alávetett függő helyzetet teremtett; 
igazi szabadság csak a „használati érték” termelése által biztosítható). (Gorz, 1997. p.4). Az általa 
eszményinek tartott munkaforma az önkéntes kooperáción alapuló munka (a szolgáltatások cseréje); ez, 
teszi hozzá, akkor tud megjelenni, amikor e szolgáltatáscsere a résztvevők számára valamilyen 
szempontból jövedelmezőbb, mint a bérmunka bére. Hangsúlyozza, hogy az általa leírt szabad munka 
nem azonos a „házimunkával” (ami, mint elkülönített tevékenység csak az iparosítással jelent meg, „nemi 
munkamegosztásként” a női munkát a férfi bérmunka alávetett – és megfizetetlen – függelékévé 
lefokozva{301}). A szabad munka képviselőit keresve megállapítja, hogy a régi szervezett munkások (főként 
a szakmunkások, akiknek munkája többé-kevésbé önmegvalósítás lehet) sosem a munkától való 
(fel)szabadulást tekintették céljuknak, viszont azért mindig is harcoltak, hogy rendelkezhessenek a 
munkaeszközökkel. A munkaeszközökkel való rendelkezés a szabad munka egyik fontos feltétele. 
Ugyanakkor ez a hagyományos munkásság ellenérdekű azzal az automatizációval, ami a szabad 
munka technikai feltételeit teremti meg. (Ezt az ellenérdekeltséget már a modernizáció korszakában a 
modernizáció hívei közül sokan – de például az államszocialista társadalmak irányító bürokratái is – 
bosszúsan „kispolgári mentalitásnak”, egyfajta konzervativizmusnak bélyegezték, és kétségtelen, hogy ez 
a mentalitás a szellemi termelési mód kibontakozását fékezi, és ez is azt bizonyítja, hogy a hagyományos 
munkásosztály – mint osztály – nem a kapitalizmus igazi, a rendszer gyökereit támadó ellenereje){302}. Gorz 
nem látja eléggé világosan, hogy kiből is lehetne ilyen ellenerő{303}, ezért csak tagadásokban tud fogalmazni: 
a munka megszüntetésének alanyaként „a nem-munkások nem-osztályát{304}” nevezi meg (ez a kategória 
pedig bizony eléggé semmitmondó), vagy azt mondja, hogy egyáltalán nincs is ilyen új alany, (Gorz, 1997, 
p. 10), vagy azt, hogy nem tudja, ki lehetne az (Gorz, 1997, p.13). 
  
A nyolcvanas években, amikor Gorz kifejtette koncepcióját az „újbaloldali” gondolkodók számára 
egyértelműen világossá vált, hogy a régi antikapitalista mozgalmakról alkotott elképzelések egyfelől 
minden formájukban zsákutcába torkolltak, és a végcélt tekintve eredménytelennek bizonyultak, az új 
mozgalmak pedig nem igen voltak a régi elképzelések szerint értelmezhetők. Ez évtizedekig tartó 
tanácstalanságot eredményezett a baloldali gondolkodásban{305}. Gorz ebben a helyzetben szkepszisét az 
egész történelmi folyamatra kiterjesztette. Álláspontja szerint, amit – mint az eddigiekből nyilvánvaló 
lehetett, e tekintetben nem osztunk – az a feltételezés, hogy a termelőeszközök fejlődése megtermeli egy 
kapitalizmuson túli társadalom feltételeit, megbukott. A fejlődés kapitalista, s termékei olyan mértékben 
magukon viselik eredetüket, hogy nem tudnak szocialista racionalitás szerint működni. (Gorz, 1997, 
p.15). (Itt véleményünk szerint ő is túlságosan kivetíti a korabeli jelen viszonyait). Tehát, vonja le a 
következtetést, sem a munkásosztály, sem a termelőerők fejlődése nem alanya a szocialista racionalitásnak; a 
termelőerők úgy fejlődtek, hogy egyébként direkt módon kisajátítani sem lehet őket (Gorz, 1997, pp. 14-
15). S a cél nem is ez, nem a hatalom megragadása (már csak azért sem, mert a „nem-osztály” nem tudja 
megragadni a hatalmat; és nem tudja megragadni a hagyományos munkásosztály sem){306}, a hatalom 
megragadása helyett annak lebontását, kontrollálását, megszüntetését érdemes célul kitűzni – 
mondja Gorz (Gorz, 1997, p.8), és ebben feltehetőleg igaza is van, – ha e lebontás valóban végbemegy. 
  
Gorz bizonytalan gondolatai mögött alapvetően éppen az van, hogy az antikapitalista fordulat alanyát nem 
látván az egész lehetséges fordulat is elhomályosodik. Nem akarja ugyan feladni a formációváltást, mint végcélt{307}, 
(amit a szociáldemokrata pártok többsége – lényegében Giddens hasonlóan elbizonytalanodott 
következtetései nyomán – nem sokkal később megtett), de olyan erősnek látja a tőke rendszerét, hogy 



nem hisz abban, hogy e rendkívül bonyolult és rendkívül nagy hatalmat koncentráló rendszer egésze 
bármilyen közvetlen módon átállítható lenne egy nem-kapitalista társadalom-szerveződési módra. Ezért 
csak a kivonulásban, lekapcsolódásban lát lehetőséget. Úgy látja, hogy az elidegenedés is leküzdhetetlen, egy 
kifejlett társadalom nem lehet elidegenedésmentes{308}. „Mint strukturált rendszer, a társadalom 
szükségképpen külsődleges tagjaihoz képest” (Gorz, 1997, p.76){309}. A marxi program fontos része a 
személyes aktivitás és társadalmi termelés közti konfliktus oldása, a társadalmi termelés perszonifikálása, 
illetve a személyes aktivitás szocializálása – szögezi le (Gorz, 1997, p. 76), majd megállapítja, hogy a 
valóságos termelés az ellenkező irányba vezet{310}. (Könyve írásakor nyilvánvalóan nem lehetett birtokában 
azon, azóta végbement fejlemények ismerete, mint például az Internet létrejöttének 
következményrendszere, ami inkább az általa „marxi programnak” nevezett irányba, mint az „ellenkező 
irányba vezet”, ha persze szintén magában hordja – mint fentebb magunk is hangsúlyoztuk – az 
elidegenedés /fokozódásának/ lehetőségét is). Gorz felvállalja, hogy nincs jövővíziója, de hozzáteszi, 
hogy a marxi jövővízió sem működik. A fentiekkel összhangban elveti a munkás-önigazgatás koncepciót is. 
Ez szerinte azért nem tekinthető megoldásnak, mert a munka szerkezete – éppen az ipari társadalom 
önfejlődése következtében – alapvetően megváltozott a korábbiakhoz, az ipari társadalom klasszikus 
korszakához képest, {311}, kis, decentralizált cégek jöttek létre, amelyek ugyan méretük folytán 
áttekinthetőbbek lennének, de a termelési folyamatok egész rendszere még a korábbiaknál is kevésbé 
áttekinthető{312}. Márpedig anélkül nem hozhatók adekvát döntések. Éppen a kis rész igazgatása ellene is 
mond az egész feletti kontrollnak, minthogy egészen más szükségszerűségek irányítják. (Gorz, 1997, pp. 
23-24). A társadalom megnövekedett bonyolultsága miatt az önigazgatás politikai dimenzióbeli 
megfelelőjét, a bázisdemokráciát is kivihetetlennek tartja. A munkásigazgatás – vonja le a következtetést, 
csak a részekre vonatkozhat, egy már determinált egészen belül. Veszélyes illúziónak tartja (azt is), hogy a 
munkáskontroll kielégítővé tenné a munkát{313} (Gorz, 1997, p. 9), mert egyrészt éppen a /bér/munka 
megszüntetése (és nem pusztán kontrollált fenntartása) a cél, másrészt a teljes önrendelkezést kizárja, 
hogy az „egésznek” összehangoltnak kell lenni. (Gorz, 1997, p. 8){314}. Számára mindebből is az 
következik, hogy a szabadság a munkán kívül van{315}. (Ez azonban véleményünk szerint megint nem 
totalizálható és főleg nem pontosan fogalmazott igazság; hiszen a jelenlegi bérmunkaviszonyból kilépők 
számára ő is a szabad munka – s ebben nem csak a „szabad”, hanem a „munka” is hangsúlyos – világának 
perspektíváját vázolja fel{316}). 
  
Paradox módon, miközben Gorz az egyik olyan gondolkodó, aki a leghatározottabban leszámol a 
magában vett munkásosztályt illető illúziókkal, művén végigvonul az „elveszett illúziók” hatása. 
Lényegében úgy látja, hogy a munkásosztályban korábban megvoltak azok a potencialitások, amelyek a 
tőke erős ellenfelévé tették, ezek azonban a huszadik század során elvesztek, s ezért ma nincs erős alanya 
egy nem-kapitalista fordulatnak. Egyik tézise, hogy a munkáshatalom (ezen a munkásosztály 
érdekérvényesítő-nyomásgyakorló erejét érti) a 19. században nem csak absztrakt volt, hanem a 
(szak)munkás tudásán alapult, amitől a kizsákmányolók függtek.(Gorz, 1997, p. 46).{317} Az erre a korra 
jellemző, munkásaival személyes viszonyban lévő „schumpeteriánus” főnököt is szerinte azért fogadták 
el a szakmunkások, mert „hatalmát” hasonlónak érezték a magukéhoz: „hozzáértésen alapulónak” (Gorz, 
1997, p. 54){318}. Azzal, hogy a munkás elvesztette „hatalmát” a munkafolyamat fölött, elveszítette 
osztályjellegét is. A klasszikus munkás, folytatja érvelését, mint termelő, sajátjának érezte a gyárat, azért 
akarta birtokba venni, (hasonlóképpen a parasztnak a földhöz való viszonyához). Mára a munkafolyamat 
átláthatatlanná vált, a cél tehát többé nem a kisajátítás, hanem a bérmunkás-lét megszüntetése. (Gorz, 
1997, p. 67). (Ez azonban csak annyiban különbözik a marxi víziótól, hogy Gorz a bérmunkás lét 
megszűnését nem a munkásság kisajátító akciójától várja). Minthogy a munkások nincsenek érdekelve a 



termelés világában, folytatja érvelését, csak azon kívül lehetnek aktívak. A rendszer egészén csak akkor 
lehet változtatni, ha a produktivitás (termelés) és felhalmozás etikáját, mítoszát rombolják le. A világot 
csak a „nem-munkások” változtathatják meg, akarati aktusukkal (Gorz, 1997, pp.73-74). 
  
Túl azon, hogy a „nem munkás” fogalma továbbra is semmitmondó{319}, ez az „akarati aktus” is 
túlságosan meghatározatlan; a konkrét megoldásokra vonatkozó elképzeléseiben pedig Gorz 
ellentmondásokba keveredik. Egyfelől nyilvánvalóan ellenszenvez a bürokráciákkal és azt hangoztatja, 
hogy az emberi aktivitások minél nagyobb részét ki kell vonni a piac és az állam hatásköréből, másfelől 
azt mondja, hogy az állam és a liberalizáció együttesére van szükség (és a végső megoldást állami-
kormányzati döntésektől várja). (Itt azért meg kell jegyeznünk, hogy az állam megfelelő ellensúlya 
nem a liberalizmus, az erőseknek teret nyitó individualista szabadságeszmény, hanem a 
közösségi autonómia, amelyben szintén szabad egyének döntenek, de mint közösségtagok és 
nem mint „szabadon lebegő” individuumok). Gorz egyfelől hosszan bírálja a marxi elképzelés 
utópizmusát, (megállapítja, hogy a szabad akarat autonóm világa – a marxi ideál – csak úgy lenne 
lehetséges, ha ősközösségi állapotok lennének – kölcsönös, reciprok interperszonális viszonyok, átlátható 
Egész –; de minthogy a modern világ komplex rendszere nem ilyen, ebből következően szerinte nem az 
lehet a reális cél, hogy teljesen megszűnjék a heteronómia, a viszonyok bizonyos mértékű 
elidegenedettsége, csak a világ heteronómiájából következő szempontokat kell alá rendelni az autonómia 
szempontjainak). (Gorz, 1997, p. 94){320}. Nem lehet visszatérni a falugazdaság és a kézművesség 
rendszeréhez, mondja, ezzel szemben ő olyan világot képzel el, amelyben fennmarad egy minimális 
mértékű, szükséges, kényszerű, elidegenedett munka{321} (ha ez valóban minimális mértékű, akkor nem is 
olyan rossz, teszi hozzá), és az idő nagy része szabad marad. Mindebben feltehetőleg igaza van, bár 
érveinek nagy része azóta túlhaladottá vált. (Gorz ugyanis azzal érvelt a közvetlen viszonyok világához 
való visszatérés ellen, hogy: „Lehetetlen elképzelni, hogy a telefonokat, videókat, mikroprocesszorokat, 
bicikliket /…/ család, csoport vagy helyi közösség szintjén lehessen gyártani” /Gorz, 1997, p. 100-101/). 
Azóta a számítógépes fejlődés az ilyenfajta termelés lehetőségét is nyilvánvalóvá tette. Vagy kijelenti 
például, hogy a szükségletekre termelés marxi elképzelése össztársadalmi méretekben nem lehetséges, 
mert csak a kis egységek képesek a szükségletekhez igazodni. Azóta tudjuk, hogy a számítógépnek 
köszönhetően nagy termelőrendszerek is képessé váltak egyedi, egyedi szükségletekhez igazított termékek 
előállítására is, az Internet pedig globális rendszerként képes sok tekintetben az egyéni szükségletek 
kiszolgálására. Bár abban az állításában is van igazság, hogy a komputerizáció csökkenti a valóban 
szabadon választott időt, és passzív fogyasztóvá redukálhat (Gorz, 1997, p, 84), de legalább annyira igaz 
az ellentéte is, amennyiben a komputer az életvilág általa szabadidőnek tekintett részének és a társadalmi 
aktivitásnak is hatékony eszköze. Mindennek fényében az a végső konklúziója sem áll meg, hogy: a javak 
használata és a termelés módja lehet autonóm, nem maga a termelés /Gorz, 1997, p. 101/). 
  
Másfelől amikor megpróbálja megfogalmazni a jelen viszonyok alternatíváját, ő maga (is) tipikus utópiát 
vázol fel. Egyrészt alapmegoldása, a termelés szférájából való kivonulás is utópisztikus (nem kevésbé, mint 
például Owennek a termelésben maradó, de annak uralkodó viszonyaitól függetlennek elképzelt 
szigetszerű utópiája, vagy Thoreaunak a természetbe való kivonulása){322}. Abban igaza van, hogy a 
termelés mindenek fölöttivé tétele a kapitalizmus pénzközpontú pánökonomizmusából 
következik{323}, s ezért ez a „mindenek fölöttivé tétel” nem illik egy kapitalizmuson túli 
társadalomhoz, s meg kell növekednie a termelésen, gazdaságon kívüli szféra jelentőségének, 
meg kell szűnnie a gazdaság-, és termelés-érték dominanciájának.{324} De az ehhez vezető úton a 



nevelés, tudattermelés szerepét hangsúlyozva{325}, vagy a megoldást az állam beavatkozásaitól várva ugyanabba 
a zsákutcába téved, mint az utópisták általában: a társadalmi folyamatokat akarati gesztusok helyettesítik. 
  
Bár – a maga szabadidő-elmélete védelmében Rudolf Bahroval polemizálva{326} – világossá teszi, hogy a 
szabadidő az általa használt értelemben nem pusztán kompenzatorikus, és nem is a fogyasztói társadalom 
ismert gyakorlata szerint elképzelhető szabadidő, nem áll a „feledtető tömegmédia kereskedelmi uralma” 
alatt és nem puszta pihenés (hanem például olyan munkaszervezés, amely az eddigiekkel ellentétben nem 
vertikális jellegű, s ez igen lényeges gondolat); a jelen állapottal szemben (szinte csak) az esztétikum kiemelt 
szerepét hangsúlyozza{327} (Gorz, 1997, p. 87), és nem ad választ olyan kérdésekre, hogy a „szabadidő 
világa” és a termelés mai világa hogyan viszonyulnak egymáshoz. Márpedig ennek tisztázása 
kulcsfontosságú lenne elmélete alátámasztásához. Az általa feltételezett termelésen kívüli 
szuverenitás ugyanis egyszerűen nem tud érvényesülni a termelés feletti uralom (vagyis a tőke 
termelés feletti uralmának megszünte) nélkül, mert ha a termelés világában továbbra is a (tőkés) 
termelő diktál, (s a tőkés társadalom egészét a termelés – azt pedig a haszonelv – uralja), akkor 
végső soron és döntően a termelésben érvényesülő uralom szempontjai érvényesülnek a 
termelésen kívüli szférában is{328}. A termelés feletti uralom nélkül a termelés világából megszabaduló 
dolgozó legfeljebb (a modernkori proletariátus helyzetéből) az (eltartott és társadalmi potencianélküli, 
„felesleges emberként” vegetáló) antik proletariátus helyzetébe kerül{329}. Gorz felfogásának ezzel 
kapcsolatos ellentmondásai döntően abból származnak, hogy a tőke rendszerét (a termelés szférájában) 
rendíthetetlenül erősnek (és bizonyos szempontból még szükségszerűnek) is látja. Megállapítja, hogy a 
kapitalizmus ugyan több rombolással jár, de ez több GNP-hez vezet, mint a funkcionális, autonóm lét. 
(Tehát a kapitalizmus – a termelés szférájában – hatékonyabb). Ez egyfelől egyáltalán nem bizonyított 
(azt ugyanis nem bizonyítja semmi, hogy az „autonóm létformáknak” ne lehetne a kapitalista 
viszonyoknál hatékonyabb, termelékenyebb változata), másfelől az itt fel sem merül, hogy a GNP 
(akárcsak a GDP) nem alkalmas (és nem véletlenül a tőke által előtérbe állított) mérőeszköz egy 
társadalom hatékonyságának mérésére. 
  
Másik (már érintett) ellentmondása, hogy úgy látja: csak az állam tudja megvédeni a társadalmat a tőke 
kezében gigantikussá növekedett (termelő) eszközöktől, a tőkés osztály dominanciájától, a javak 
egyenlőtlen elosztásától{330}. Csak az állam tudja a szükséges munkát minimalizálni, és önmagát korlátozva 
növelni az autonómiát. (Gorz, 1997, p. 115). Ugyanakkor persze látja az állam osztályuralmi szerepét, s 
ezért hozzáteszi, hogy viszont csak egy erős mozgalom{331} tudja elérni azt, hogy az állam ilyen „védő” 
szerepű legyen. Az állam szükségességének és ártalmas túlsúlyának ellentmondását azzal próbálja 
feloldani, hogy el kell válnia egymástól az állam és a dominancia apparátusának. (Gorz, 1997, p. 115){332}. 
Az állam ilyetén domesztikálásának útját azonban nem tudja kifejteni. 
  
Nagyon jellemző, és sűrítetten mutatja a Gorz által kifejtettek utópikus jellegét a könyv végén bemutatott 
álom: az általa elképzelt duális társadalom bevezetéséről. Minthogy nem látja az átmenetet a mai valóság 
és az ideális „szabadidő társadalom” között, nem véletlen, hogy így kezdi utópiája bemutatását: „Mikor 
reggel felébredtek…” egy új világban találták magukat. A varázsütésre létrejövő társadalom ebben a 
vízióban egy parlamenti választás nyomán születik meg; a győztesek egyszerűen bevezetik. Az ezután 
felvázolt „új világ” lényeges és lényegtelen dolgok keveréke, (egészen odáig menően, hogy pénteken és 
szombaton nincs tévéadás…). (Gorz, 1997, p.152). 
  



Gorz „új világa” egyáltalán nincs ellentmondásban a szellemi termelési móddal – csak nem termelési módban 
gondolkozik. Ennek híján viszont nem tud szerves kapcsolatot teremteni a jelenlegi viszonyok és az általa 
elképzelt ideális jövő között. Álláspontját az határozza meg, hogy ezt az „ideális jövőt” a jelen 
viszonyainak egy olyan dimenziójából vezeti le, (a domináns termelési mód viszonyaiból kiszorulók 
növekvő tömegének érzékeléséből), amelyből csak a két termelési mód közötti átmenet jellegzetes állapota 
látható{333}. Minden nagy társadalmi formációváltáskor hasonló történik: a nagy tömegeknek a domináns 
viszonyokból való kiszorulása a korábbi termelési mód jellegzetes válságjele (ez történt az antikvitásban az antik 
proletariátus mennyiségi és társadalmi súlynövekedésével; ez történt a feudális korszak végén nagy 
tömegeknek a földtől való megfosztásával, koldus-, és csavargó tömegek kialakulásával); de a domináns 
termelési mód viszonyaiból való kiesés történelmi léptékben csak átmeneti állapot egy új termelési mód 
kialakulása előtt. A két termelési mód küzdelmében a fő kérdés azonban az, hogy melyik termelési mód 
viszonyai győzedelmeskednek – gyakran a régi győzedelmeskedik, az új csíraformában elhal vagy 
betokozódik és hosszú társadalmi stagnálás áll be –, de ha az új győz, akkor bekövetkezik a 
formációváltás, és az új termelési mód viszonyai felszívják, új társadalmi szerepbe helyezik az 
átmeneti kor „kiesettjeit”. 
  
Ha ez bekövetkezik, Gorz jó néhány megállapítása elveszti utópikus jellegét, hiszen a szabad (alkotó jellegű) 
munka a bérmunka helyett, az önkéntes kooperáción alapuló termelés, (sőt, még az esztétikum szerepének általa 
jelzett megnövekedése is) a saját alapjain nyugvó szellemi termelés lényeges kritériumai. 
  
Azt nem lehet Gorz szemére vetni, hogy miért nem látja az új (lehetséges) társadalmi formáció (és az ezt 
dominanciára segítő változtatások) „magáértvaló” alanyát, mert ilyen alany a jelen viszonyai között 
(legalábbis meggyőzően érzékelhető súllyal) valóban nincsen jelen, (az pedig fontos elméleti lépés, amivel 
Gorz hozzájárul a hagyományos munkásosztályhoz fűződő marxista illúziók felszámolásához). Mint 
később igyekszünk kifejteni, ha a szellemi termelési mód irányába halad a társadalom alakulása, akkor 
ilyen történelmi alany létrejöhet az egyesült szellemi termelőkből. (A történelem ilyen „alanyai” egyébként 
mindig is különböző, korábban csak külön létező tényezők egyesüléséből jöttek létre). De, minthogy ez ma még 
csak egy a lehetőségek közül, a jelen viszonyok többféle, párhuzamos értelmezése lehetséges. S a 
különböző, mint láttuk, a tőkés paradigmából lényegük szerint ki nem lépő „új világ” elméletek mellett a 
szellemi termelés előretörésének jogosult olyan értelmezése is, amely azt felvállaltan a tőke társadalmán 
belül, s annak kategóriáival igyekszik leírni. Ilyen értelmezés elemeként áll elénk Bourdieu „kulturális tőke” 
kategóriája is. 



Bourdieu és a „kulturális tőke” 

A francia társadalomtudomány egyik gondolati fővonala a társadalmi tudatformák – és az ezeket alakító 
intézmények – szerepének kiemelése a társadalmat alakító tényezők között. A történelem mentalitás-, és 
intézménytörténetként való vizsgálata. A kapitalista társadalom működésének leírásához e szemlélet 
képviselőjeként nyújtott jelentős hozzájárulást Pierre Bourdieu is, a francia iskolarendszer olyan 
kritikájával, amely kimutatta az iskolarendszer szerepét a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelésében. 
Az ő hatására világszerte végeztek olyan kutatásokat, amelyek igazolták Bourdieu megállapításait.{334} 
  
Bourdieu nézőpontjának meghatározója a társadalmi egyenlőtlenségek igazságtalanságával szembeni elkötelezettség. 
Antikapitalizmusának is ez a lényege: a rendszer egyenlőtlenségeinek bírálata. Amivel hozzájárul a marxi 
rendszerkritikához, az az, hogy a tőkeviszony fogalmát kiterjeszti a marxizmus alapműveiben kifejtetlenül 
maradt területekre, (a „kulturális tőke” mellett olyan fogalmakat bevezetve, mint a „humán tőke” vagy a 
„kapcsolati tőke” fogalmai). E fogalomhasználat azonban legalább kétféleképpen is értelmezhető, s 
mindkét értelmezési lehetőség további pontosításokat tesz szükségessé. 
  
„Kulturális tőkén” Bourdieu végülis azt a viszonyrendszert érti, amelyben a felhalmozott tudás, az 
elsajátított kultúra előnyök forrásává válik, olyan javak birtokába juttatván e tudások, kulturális tartalmak 
elsajátítóit, ami pénzvagyonná és hatalommá is konvertálható, vagyis birtokosait a tőkeviszonyon alapuló 
osztálytársadalomban az uralkodó osztály kebelébe emeli. Az, hogy milyen tudások, a kultúra mely elemei 
válhatnak ilyen előnyök forrásaivá, a rendszer egészéből, a tőkés társadalom alapvető érdekeiből és 
értékeiből adódik. Mindez értelmezhető úgy, hogy az uralkodóvá vált tőkés társadalomban az 
uralkodó viszonyok mindennek kijelölik a helyét, minden előny és hátrány, fölérendelődés és 
alávettetés a társadalom egészét szabályozó alapviszony részévé válik, és a „kulturális tőke” 
vagy a „tudástőke” csak annyiban „tőke”, amennyiben a tőkés társadalomban minden előny 
„tőke”, a feudális társadalomban minden előny „feudum” és így tovább. Bár a tőkeviszony 
alapvetően egyesek munkájának az azért bért fizető mások általi kizsákmányolásán alapszik, e 
kizsákmányolást nem csak a hatalmi erőszak tartja fenn és nem csak a munkáltatók trükkjei (és a 
bérmunkának a korábbi kizsákmányolási formákkal szembeni előnyei) hozzák létre, hanem a 
munkáltatók oldalán halmozódó kulturális (és kapcsolati, stb.) előnyök is.{335} Ebben az értelemben tehát a 
kulturális tőke a Tőke mint össztőke, mint rendszeralkotó hatalomforrás része. 
  
Bourdieu kategóriája azonban úgy is értelmezhető, – s az elemzésein átvonuló metaforizmus ezt az 
értelmezést táplálja{336} –, miszerint a „kulturális tőke” maga is egy önálló tőkeviszony; a „kulturális tőke” olyan 
mint a (pénz)tőke, kulturális burzsoáziával és kulturális kizsákmányoltakkal, stb. Ebből adódóan a szellemi 
termelés térnyerése a tőkés társadalomban kulturális tőkefelhalmozásként értelmezhető, a domináns 
szellemi termelők a „kulturális tőke” fogalmán alapuló elemzésekben lényegében egyértelműen a tőkés 
osztály (vagy egyfajta tőkés osztály) részeként jelennek meg. Bourdieu elemzései nagyon fontosak abból a 
szempontból, hogy megmutatják, hogy a kultúra (és a kapcsolati rendszer) milyen szerepet játszik a tőkés 
osztálytársadalomban, de azonnal veszítenek magyarázóerejükből, ha hasonlatként alkalmazzuk őket (egy, 
a pénztőkéével párhuzamos, arra hasonlító, másik osztályjellegű viszony leírására). Mert a szellemi 
termelés önmagában nem tőkeviszony{337}; a tőkés társadalmon belüli formái a rendszer-egész 
működésében válnak osztályjellegűvé; a kultúra, a tudás egyes elemeit a rendszer-egész teszi 



értékmérővé, megkülönböztetések forrásává, s bár a szellemi termelők egy része maga is aktív 
szerepet játszik ebben, és a kulturális intézményrendszer önműködése is kitermeli ezeket az 
egyenlőtlenségeket, mindez nem a szellemi termelők mint szellemi termelők érdekeiből, s nem 
is a társadalom kulturális alrendszerének sajátosságaiból következik, hanem abból, hogy a jelen 
társadalomban mind maguk a szellemi termelők, mind a kulturális intézmények betagozódnak 
a tőkés társadalomba, s jellegüket annak rendszeregésze határozza meg..A szellemi termelés 
térnyerése – mint erről korábban is volt, s később is lesz még szó – egyfelől valóban a tőkerendszerhez 
idomulva, s az azt fenntartó, erősítő tényezőként zajlik{338}, másfelől azonban – s ennek észrevételét 
viszont nehezíti, ennek létét elfedi Bourdieu metaforaként forgatott kategóriája – egy egészen más, a 
tőkés társadalommal szemben álló paradigma, tőkeviszonyként nem értelmezhető kulturális viszonyok 
megjelenését is jelenti{339}. 
  
Ha mindezt figyelembe vesszük, s a fogalom metaforikus használatával szembeni fenntartásokkal a 
szociológus jelenségleírásait követjük, nagyon sok fontos megállapítással találkozunk a kultúrának (s 
például az iskolai oktatásnak) a jelenlegi társadalmi viszonyok között, a jelenleg uralkodó osztályérdekek 
által meghatározott formákban játszott rendszerfenntartó szerepére, s jelenlegi működésmódjának egyes 
sajátosságaira vonatkozóan: 
  

„Az iskolai piac (…) az osztályharc egy formájának kitüntetett színhelyévé válik. Ez a harc a 
rálicitálás logikájának megfelelően az oktatás iránti kereslet általános és folyamatos 
növekedését, vagy ha úgy tetszik, az iskolai címek inflációját idézi elő. (…) a társadalmi 
osztályok mezőjének újratermelése az iskolai címek alkotta tőke osztályok és osztályfrakciók 
közötti elosztási struktúrájának eltolódása (feljebb tolódása) révén valósul meg.” (Bourdieu, 
1978, pp. 374-375.) 
  
„A reprodukciós eszközök és mechanizmusok rendszerének struktúrájában végbement 
változások az egyéni stratégiák módosulását hozzák magukkal, ami tovább erősíti és gyorsítja 
az előbbi folyamatokat. Az egyéni vagy családi vagyonok tulajdonosai öröklés révén átadható 
javaik egy részét oktatási beruházásokra váltják át, annak érdekében, hogy vagyonuk egy 
részét olyan igazolt kulturális tőke formájában hagyhassák gyermekeikre, ami elősegíti, hogy 
azok uralmi pozíciót foglaljanak el a vállalati apparátusban. (…) Azok esetében, akik 
gazdasági és/vagy társadalmi tőkével nem rendelkező frakciókból származnak, és akiknek az 
örökölt vagyona csaknem kizárólag kulturális tőkéből tevődik össze, a munkabér valójában 
ama kisajátított kulturális tőkéért járó jövedelem, amelyet a diplomások a vállalatokba 
befektetnek. (…) amikor azonban, épp ellenkezőleg, a diploma a személyi vagyon igazolt 
kulturális tőkévé való átváltásának eredménye, s amikor tulajdonosa olyan gazdasági és/vagy 
társadalmi tőkével is rendelkezik, amely lehetővé teszi a vállalat hatalmi pozíciójának 
elfoglalását, a munkabér, amelynek szintje viszonylag független a birtokolt iskolai címtől, 
valamint az igazolt kulturális tőke mennyiségétől (…) csak a profit elsajátításának rejtett 
formája.” (Bourdieu, 1978, pp. 366-367) (Kiem.: K. Á. – K. G.) 
  
„az egyes egyén nyelvi tőkéjének az iskolai piacon vett értéke attól a távolságtól függ, amely 
a szimbólumok kezelésének iskola által megkövetelt típusát elválasztja attól a gyakorlati 
beszédhasználattól, amelyet az egyén kisgyermekkori osztályjellegű nevelése során sajátított 
el”. (Bourdieu,1978, p. 19.) 



  
Mindezt figyelembe véve Bourdieut nem sorolhatjuk a szellemi termelés térhódításával járó 
fejleményeket egy „új világ” jeleiként értelmező elméletalkotók közé, arra viszont nagyon is alkalmas, 
hogy elemzéseit felhasználva a társadalom kulturális alrendszerében és a szellemi termelés szférájában 
különválaszthassuk az új, a szellemi termelési mód kialakulása irányába mutató elemeket azoktól a 
működésektől, amelyek a szellemi termelést (és az egész kulturális alrendszert) is a tőkés társadalomban 
hozzáigazítják az uralkodó (tőkés) viszonyokhoz. 



Beck és a „rizikótársadalom” 

Egy újabb, az utóbbi két évtizedben népszerűvé vált elmélet szerzőjeként Ulrich Beck sem lép ki a tőkés 
társadalom keretfeltételei közül, ugyanakkor ő azok közé sorolható, akik a szellemi termelés 
térhódításával is jellemezhető változásokat korszakváltásként értelmezi. Alapvetően egy olyan 
nézőpontból szemléli a változásokat, amelyből jól látszik a tőkés paradigma válsága, (elsősorban a „zöld” 
szemlélet által tudatosított környezet-, s ezáltal önpusztító hatásai); de nem látszik egy alternatív 
társadalmi rendszerrel való felváltásának lehetősége, s így az ő ábrázolásában a korábbiakat folytathatatlanná 
tévő változások – az „új világ jelei – inkább negatív, de legalábbis ambivalens folyamatoknak tűnnek fel, sok 
vonatkozásban a hanyatlás, az elbizonytalanodás képét mutatják. A válságközérzetet tükrözően Becknél 
kulcsfogalom, az „új világ” fő jellemzője lesz a „kockázat”{340}, a „veszélytudat”, a „tanácstalanság”{341}. Míg 
Bourdieu intézményműködéseket, szimbolikus struktúrákat vizsgál, és az egyének ezekhez kapcsoló 
stratégiáit, Becknél a közérzület áll a középpontban, és – „posztmodern” korának megfelelően – a 
társadalmi nagyrendszerek dekonstrukciója. 
  
Azok közé tartozik, akik világosan látják, hogy az ipari társadalom és a modernizáció maga hozza létre 
azokat a következményeket, amely lerombolódásához vezet. (Beck, 2003, p.20). A szellemi termelést 
(ebben Bourdieu-höz hasonlóan) ő is részben a rendszer lényegéhez igazodóként, részben önmozgásában 
is a rendszer negatívumainak újratermelésében résztvevő tényezőként ábrázolja. 
  

„a termelékenység növelését célzó fáradozások során mindig eltekintettek és eltekintenek az 
ehhez kapcsolódó kockázatoktól. A tudományos-műszaki kíváncsiság elsősorban a 
termelékenységből fakadó haszonra irányul, és csak ez után, s gyakran még csak nem is 
második lépésként gondolkodnak el az ide kapcsolódó veszélyeken”. (Beck, 2003, p. 90). 
  
„A tudományosság mércéjének magasra emelésével a felismert és ezzel a cselekvés 
szempontjából számba veendő kockázatok köre csökken, következésképpen burkoltan 
tudományos menlevelet kap a kockázatnövelés. Kiélezetten fogalmazva: a tudományos 
elemzés ’tisztaságához’ való ragaszkodás a levegő, az élelmiszerek, a vizek, a talaj, a 
növények, állatok és emberek szennyezéséhez és fertőzéséhez vezet.” (Beck, 2003, p. 93). 

  
Azt a dialektikát is érzékelteti, amelyben a (mindinkább a tudományra támaszkodó) ipari 
modernizációval összefonódó centralizáció elválaszthatatlan az atomizálódástól és 
individualizációtól, s amelyben minden atomizált individuum átitatódik a társadalomegész 
sajátosságaival, ugyanakkor viszont a társadalomegész (amint egyébként ez a hanyatló 
korokban lenni szokott) szétesik ezekre az individualitásokra, s már csak ezekben tud létezni, 
nem egészként (koherens rendszerként). 
  

„Elhalványodik a rendiesen meghatározott osztálymilliők és az osztálykultúra hagyományait 
követő életformák jelentősége. Előtérbe kerül a törekvés olyan egyéni létformákra és 
léthelyzetekre, amelyek az embereket arra késztetik, hogy – anyagi fennmaradásuk érdekében 
– önmagukat állítsák életterveik és életvitelük középpontjába”. (Beck, 2003, p.133) „A 
társadalmi egyenlőtlenségek éleződése és individualizálódása egymásba nyílik. A 



rendszerproblémák emiatt egyéni kudarcokká alakulnak át, és politikailag leépülnek. A 
hagyományoktól megfosztott életformákban egyén és társadalom új közvetlensége jön létre, 
a válság és betegség közvetlensége abban az értelemben, hogy a társadalmi válságok egyéni 
válságoknak mutatkoznak, s társadalmi jellegük csak nagyon feltételesen és közvetve vehető 
észre”. (Beck, 2003, p.134). 
  
„Az egyén és a társadalmi struktúra egyre közvetlenebb kapcsolatba kerül egymással, s így a 
kollektív sors közvetlenül egyéni sorsba és pszichés konfliktusokba csap át (…) az 
osztálytudat tükre eltörött, de nem esett szét, és minden töredék az egészet tükrözi a maga 
sajátos látószögéből, anélkül hogy a repedések behálózta kép a kis részekre tagolódó 
tükörfelületen egy közös képet mutatna (Beck, 1999, p. 447). 

  
Látlelete alapvetően a későkapitalista társadalomra vonatkozik, így predikciói is e társadalom belső 
önmozgásának várható következő lépéseire vonatkoznak, s a válságtünetekből a bürokratikus kontrollnak (a piaci 
vállalkozói szabadságot csökkentő) erősödésére, a totalitarizmus veszélyének megnövekedésére 
következtet, kijelentve, hogy „a modernizáció kockázatainak elismerése, s az ezekben a kockázatokban 
rejlő veszélyek fokozódása kisebbfajta rendszerváltozással ér fel” (Beck, 2003, p.119). E 
„rendszerváltozás” a nyugati társadalmakban kialakult évszázados demokratikus formák, egyensúlyok 
átalakulását is magával hozza (ezt a műve 1986-os megírása óta eltelt két és fél évtized fejleményei 
részben igazolták); mind emögött Beck alapvető (a társadalom szociális szerkezetét is érintő) strukturális 
változásokat lát. 
  

„Ahol a munkanélküliség valóban átmeneti marad, ott a teher sokfelé oszlik, már nem 
egyetlen osztályt sújt, hanem bizonyos fokig demokratikussá válik. Már azok sincsenek 
biztonságban tőle, ’akik fent vannak’{342}” – írja a középrétegek proletarizációjáról – „Még 
egyszer szögezzük le, hogy ebben rejlik egyúttal a méreg is, amely a politikai erőket megköti 
és megbénítja. Más megfogalmazásban, a tömeges munkanélküliségnek ebben a 
demokratizálódásában a hiány bizonyos újraelosztása is rejlik: lefelé való 
esélykiegyenlítődés”. (Beck, 2003, p. 169). 
  
„a modernizáció nemcsak centralizált államhatalom kialakulásához, tőkekoncentrációhoz, a 
munkamegosztás és a piaci viszonyok egyre kifinomultabb szövedékéhez, mobilitáshoz, 
tömegfogyasztáshoz, stb. vezet, hanem egyúttal – s ezzel el is érkeztünk az általános 
modellhez – háromszoros ’individualizálódáshoz’ is: a történelmileg adott társadalmi 
formáktól és kötődésektől, a hagyományos uralmi és ellátási összefüggésektől való 
eloldódáshoz (a ’szabadulás dimenziója’), a hagyományos biztonság elvesztéséhez a 
cselekvésről való tudás, a hit és az uralkodó normák tekintetében (’varázstalanítási 
dimenzió’), valamint – és ezzel a fogalom jelentése mintegy ellenkezőjébe fordul – egy újfajta 
szociális kötődéshez (’ellenőrzési, illetve újraintegrálási dimenzió’).” (Beck, 2003, p. 233). 

  
Ha – most kissé elszakadva saját értelmezésétől – a Beck által regisztrált fejleményeket a szellemi 
termelési mód kialakulása felől értelmezzük, a Beck-bemutatta individualizálódás, melyben az 
egyén növekvő individualitása az osztálymeghatározottság oldódását is jelenti, egyúttal a 
szellemi termelés, a szellemi termelésbe való tömeges bekapcsolódás egyik alapfeltételének 
létrejötte is. A kapitalizmus önfejlődése létrehoz egy olyan individualizációt, amely a kizsákmányolás 



kifinomultabb, az egyéneket, csoportokat megcélzó, s a társadalmat „egyénenként” megszervező formája, 
de ez az „egyénként” való megszerveződés (amelyet más oldalról, mint látni fogjuk Castells „hálózati 
társadalma” ír le) már nem a tőkének az individuális önzés elve köré szervezett, de hangsúlyozottan 
osztályjellegű társadalmával, hanem – mint a következő fejezetekben még lesz szó erről – a szellemi 
termelésre épülő társadalmi formációval adekvát. 
  
Mindez összefügg a szűkebb értelemben vett szellemi termelés (például a tudomány) hagyományos 
szerepének átalakulásával is. Míg az osztálytársadalmakban a szellemi termelők az éppen adott 
osztálystruktúrához igazodva találják meg helyüket, s annak egyenlőtlenségi rendszerében sokan szellemi 
termelésük eredményeit az adott egyenlőtlenségi rendszerben szokásos kiváltságokra igyekeznek 
konvertálni, s e kiváltságokat „céh”-szerűen védelmezik{343}, a Beck-leírta fejlemények a szellemi 
termelőknek e céhes (rendies vagy osztályjellegű) elkülönülését is kikezdik. 
  

„megszűnik a tudományos megismerésigények monopóliuma: a tudomány egyre 
szükségesebbé, ám egyre kevésbé elégségessé válik az igazság társadalmilag érvényes 
meghatározásához. Ez a funkcióvesztés nem véletlen”. (Beck, 2003, p. 291). 
  
„’A tudományos érvelés, amely a felvilágosodás óta az egyetlen mérvadó legitimációs 
eszköznek számít, általánossá válása során mintha elveszítené a racionálisan támadhatatlan 
tekintély nimbuszát, és társadalmi szinten hozzáférhetővé válik. Szociológiai szempontból 
maga ez a folyamat is a tudományossá válás folyamatai eredményének mutatkozik. Az a tény 
ugyanis, hogy a tudományos kijelentések már nem szentek és sérthetetlenek, hanem a 
mindennapi világban is vitathatók, nem egyebet jelent, mint hogy a módszeres kétely” – 
vagyis a társadalomtudományok vonatkozásában: a társadalomváltoztató attitűd, tehetjük hozzá 
– „mint a tudományos diskurzus alapvető elve már nem csupán a tudomány kiváltsága. A 
’felvilágosulatlan tömeg ’ és a ’felvilágosult polgár’ vagy modernebb kifejezéssel a laikusok és 
szakértők közötti különbség különböző szakértők közötti versengéssé alakul át’. – {idézi 
Wolfgang Bonß és Heinz Hartmann: Konstruierte Gesellschaft, rationale Deutung. Zum 
Wirklichkeitskarakter soziologischer Diskurse{344} c. írását. (Beck, 2003, pp.314-315)}. „Ez 
lehet az egyik oka annak, hogy éppen az értelmezések túlkínálata mellett azok gyakorlati 
megvalósítása és felhasználása szempontjából a személyes tulajdonságok és a személyes 
hálózatok jelentősége inkább növekszik.” (Beck,2003, p. 315 lábjegyzete). 

  
A változás, amit e területen Beck érzékeltet, jelenleg inkább a tőke és politika lehetőségeit 
növeli a tudomány felhasználásában, de hosszú távon annak is feltétele, hogy a tudomány 
előnyei demokratikus, „össznépi” kontroll alá kerüljenek. A tudomány céhes kiváltságainak 
védelme így egyfelől a tőke és a piac elleni jogos védekezés, másfelől akadálya a szellemi 
termelési mód általánossá válásának{345}. (A tőke és a politika persze erre, a tudományos önérdek-
védelem antidemokratikus jellegére hivatkozva próbálja megtörni azt az ellenállást is, amit a szellemi 
termelők a jelen viszonyok között vele szemben folytatnak){346}. 
  
Míg tehát a tudomány (és általában a szellemi termelés) szerepének jelenlegi átalakulása 
magában rejti demokratizációjának, vagyis a szellemi termelés általánossá válásának 
lehetőségét, egyelőre inkább önállóságának a piac és a politika általi minden eddiginél 



erőteljesebb korlátozása fenyeget. Beck – művének másik felében – azt mutatja be, hogy mindez 
hogyan függ össze a (későkapitalizmus) általános demokrácia-csökkentő fejleményeivel{347}. 
  
Mindezzel szemben Beck a társadalom ellenállására, kontrolljára apellál, és felveti, hogy (a 
szakszervezeteknek) „a sztrájkjoghoz hasonlóan – az összesség érdekében – ki kellene harcolniuk és 
garantálniuk kellene a szakmán és üzemen belüli technikakritika jogát is”. (Beck, 2003, p. 425). Ebben 
teljesen igaza van, de javaslata semmiképpen sem jelenthet megoldást egy olyan problémakomplexusra, 
amelyet ő maga is rendszerproblémaként mutat be. A posztmodern életérzés jegyében megfogalmazott igény 
a fejlődés kontrolljára nem helyettesíti a rendszerkritikát, (és a társadalmi rendszer megváltoztatásának 
szükségletét){348}. Hogy Beck sem tudja idáig kitágítani kritikai attitűdjét, nem utolsósorban annak is 
köszönhető, hogy a hetvenes éveknek a szellemi termelés szerepnövekedését övező optimizmusával 
szemben, amikor „a ’másik társadalom’ létrejöttét már nem új törvények parlamenti vitáitól, hanem a 
mikroelektronika, a géntechnológia és az információs médiumok gyakorlati sikereitől várták” (Beck, 
2003, p. 407), és amikor „a jövő alakításának színterévé a parlament és a politikai pártok helyett a 
kutatólabor és a kuratóriumi elnökség váltak”, (Beck, 2003, p. 408), Beck a szellemi termelők és a 
társadalmat jelenleg domináló piaci és politikai hatalmak viszonyának alakulását addig a 
kompromisszumig követi, mikoris az (általa is új főszereplőnek látott) szellemi termelők elitje 
betagozódni látszik egy olyan veszélyes hatalmi rendszerbe, amelyben „a technológiai szubpolitika 
mezején gyülekeznek a társadalmi viszonyok átalakításának azok a hatalmi tényezői, amely szerepet Marx 
egykor a proletariátusnak szánt – csakhogy most az állam rendészeti hatalmának védőernyője alatt (s a 
szakszervezeti ellenhatalom és a nyugtalan nyilvánosság bíráló tekintete előtt) használhatók fel”. (Beck, 
2003, p. 410). A jelen helyzetet illetően ez a kép nem téves (legfeljebb azzal bírálható, hogy az új 
társadalmi főszereplővé váló „szellemi termelők” ma már nagyon sokrétű csoportjának csak egyik 
alcsoportjára fókuszál, s ezzel elsiklik a szellemi termelés fejlődésében rejlő egyéb lehetőségek mellett){349}. 
Beck e víziója megint csak azt a párhuzamot idézheti fel, amely a XVIII. századnak a polgári társadalom 
kialakulásában és a jelenlegi viszonyoknak a szellemi termelési mód kialakulásában játszott szerepe között 
felvázolható. Amennyiben a szellemi termelők elitjének és a későkapitalizmus domináns erőinek Beck-
érzékeltette vésztjósló szövetsége a valóságos viszonyok leírása, ez nagymértékben emlékeztethet 
bennünket a barokk abszolutizmus erőviszonyaira s abban a polgárság által játszott szerepre. Mindent 
összevetve: Beck elemzése elsősorban a meghaladandó termelési mód bomlástüneteinek bemutatásával (és 
az újfajta, a szellemi termelési módnak megfelelő individualitás sajátosságainak jelzésével) erősítheti a 
szellemi termelési mód pozícióit. 



Beniger és a kontroll társadalma 

Kétségtelen, hogy mint erről több ízben is szó esett, a jelen tőkés társadalmában a szellemi termelés 
(és a szellemi termelők elitjének) jelentős része különböző módokon részt vesz a tőkének 
megfelelő viszonyok fenntartásában és megteremtésében. A technikai-technológiai innováció (és az 
ebből nyerhető profitok), valamint a fennálló rend (sokak által és sokféleképpen szolgált) 
ideológiai legitimációja mellett a szellemi termelők egyik legfontosabb hozzájárulása a tőkés 
osztályhatalom irányító-szervező funkcióinak segítése. Ennek egyik lényegi aspektusa pedig a 
kontroll. Beniger lényegében ezen keresztül mutatja be az általunk e fejezetben az „új világ” jeleiként 
aposztrofált fejleményeknek (legalábbis ezek egy részének) egyik értelmezési lehetőségét{350}. 
  
Beniger abból indul ki, hogy a „kontroll” nemcsak társadalom- (és „termelési mód”)-független jelenség, 
hanem még csak nem is az emberi társadalom sajátja. A kontroll szükségletét Beniger természeti 
alaptörvényként, a termodinamika alaptörvényeiből levezetve mutatja be. Bár természetesen a „civilizált 
ember éhsége nem azonos az ősi ember vagy az állat éhségével”, közös elemük, az éhség minden 
élőlényben jelen van, s ugyanígy jogosan és érvényesen vizsgálható a „kontroll” is minden élő 
rendszerben (ha azután elkülönítjük a jelenségegyüttes korszakfüggő elemeit). A „kontroll” mint a 
dolgok, élőlények és persze az emberek feletti ellenőrzés a folyamatok saját érdekek szerinti 
befolyásolásának alapja, minden aktívan önfenntartó rendszer alapeleme{351}. Beniger a kontroll négy 
lépcsőjét különíti el: 1. az élet (az élőlények kontrollja környezeti feltételeik és részben önmaguk felett); 2. 
a kultúra (ez Beniger szóhasználatában a csoportosan élő állatok és az ember azon gyakorlatát jelenti, ami 
az utánzásos tanuláson alapszik, és csoportra jellemző viselkedési mintákat eredményez. Ezen a fokon válik 
fontossá a többi egyedről szerzett információ); 3. a bürokrácia (vagyis a fejlett civilizációkba szerveződött 
embernek a kontroll gyakorlására kifejlesztett intézményrendszere); 4. és a „technológia” fázisa, amelyben a 
kontroll lehetőségét, e lehetőség növekedését elsősorban a technikai-technológiai innováció biztosítja. 
(Beniger, 1986, pp. 62-63).{352} 
  
Az így felfogott „kontroll” végigvonul az emberi társadalom történetén (is), és számos olyan jelenség 
bekapcsolható a fogalomkörébe, ami valamilyen formában különböző termelési módokban egyaránt (bár 
a különböző társadalmakban nem egyenlő mértékben) jelen van (mint például a bürokrácia, az 
adminisztráció ilyen vagy olyan formája), és számos olyan jelenség is, amely erősen korszak-, (termelési 
mód-, társadalmi formáció-) függő (mint például a racionalizáció){353}. Mindez azáltal kapcsolódik 
témánkhoz, hogy Beniger a szellemi termelés előretörését kísérő jelenségek nagy részét „kontroll 
forradalom” néven foglalja össze{354}. Ezt az teszi számára lehetővé, hogy az általa „kontrollként” leírt 
jelenségcsoport jellegzetesen szellemi jellegű: a „kontroll” tágan értelmezett fogalma mind az integratív-
ellenőrző értelmiségi funkciót, mind a társadalomkritikai értelmiségi funkciót, mind pedig az innovatív 
értelmiségi funkciót magában foglalja. Ő is azok közé tartozik, akik elfogadják az „ipari társadalom”–
„poszt-indusztriális társadalom” váltást magyarázó hipotézisnek, de egyrészt mint anti-esszencialista, 
kétségbe vonja, hogy e hipotézis az elemzett társadalmak „lényegét” tudná megragadni; másrészt (ezzel 
összefüggésben) vitába száll Bell azon állításával, miszerint a tercier szektor (és a szellemi termelés 
növekvő súlya) az ipari társadalom utáni szakaszban válna jellemzővé{355}; könyvében végig amellett érvel, 
hogy az, amit ő „kontrollforradalomnak” nevez, a tizenkilencedik század kontrollválságára adott válasz, (az 



e társadalomban fellépő integrációs szükségletekhez kapcsolódik) és az ipari társadalom teljes 
kifejlődésének nem csak (egy új formába átvezető) következménye, hanem feltétele is{356}. 
  
A „kontroll” szempontjának érvényesülését mind a termelés, mind az elosztás, mind a fogyasztás 
területén kimutatja. (Az elosztás kontrolljának kifejlődése megelőzi a termelését és fogyasztásét. (Beniger, 
1986, p. 432){357}. A kiindulópontot a gőzgép munkába állítása (az ipari társadalom egyik kulcsmozzanata) 
jelenti: ezzel indul meg a munkafolyamatok olyan felgyorsulása, ami „kontrollkrízist” vált ki (ezt Beniger 
megfogalmazásában az attól való félelem hozza létre, hogy a feldolgozás mértéke és sebessége túllépi az e 
feldolgozás kereteit jelentő kapacitásokat){358}. (Saját kategória-rendszerünkre lefordítva: az anyagi 
termelést – s ebből következően az elosztást és fogyasztást is – fejlesztő, a szellemi erőfeszítéseket anyagi 
termékekké objektiváló folyamatok az ipar fejlődésében oda vezetnek, hogy e folyamatok uralásának 
szükséglete felveti az anyagi viszonyokat uralni képes szellemi tevékenységek fejlesztésének – s ezzel az 
önmagáértvalóvá váló, önmagára irányuló szellemi termelés fejlődésének – szükségletét is). Ennek a 
kontrollválságnak a megoldása az, amit ő „kontrollforrradalomnak nevez, s ami az információfeldolgozó 
eszközöknek az ipar előrehaladásával párhuzamos rohamos fejlődéséhez{359} és végül az „információs 
társadalom”{360} kialakulásához vezet. (Beniger, 1986, p. 218){361} Ebben a folyamatban a döntő elem az, 
amikor ráébrednek arra, hogy a numerikus adatoknak már a tizenkilencedik században használt rögzítése 
sokkal több mindenre használható, mint azt korábban feltételezhették. 
  

„Csak az 1910-es évek végén és a húszas években kezdte realizálni a bürokrácia, hogy 
ugyanazt a hardvert, amellyel a numerikus adatokat kezelték, sokkal általánosabb értelemben 
is lehet információk kezelésére használni, s ezáltal fokozni a teljes bürokratikus struktúra 
által fenntartott kontroll erejét.” (Beniger, 1986, p. 408){362}. 
„A tizenkilencedik század közepe óta (…) a növekvő bürokratizálódással sokan mint egy 
valamiképpen dehumanizáló tendenciával álltak szemben, ez a felfogás fennmaradt az 1950-
es évekig is olyan népszerű művekben, mint William H. Whyte's Organization Man (1956) 
című munkája. Azóta ugyanezeket az érzéseket kezdték rávetíteni az újabb 
információfeldolgozási technikákra, a komputerre a hatvanas és hetvenes években, s még 
újabban a mikroprocesszorokra, (különösen olyan megjelenési formákra, mint az ipari 
robotok, videojátékok, stb.), amelyek mindegyikét a korai nyolcvanas években a megszokott 
módon dehumanizáló befolyással vádolták. Ahogy a bürokrácia és bürokrata kategóriák már 
régóta szűklátókörűséget, humanitás hiányt sugallnak (…) hasonló konnotációk 
kapcsolódtak a komputertechnológiához, és a hozzárendelt személyzethez, bár egyre 
ritkábban, ahogy a ’laikusok’ kezdték átvenni a felelősséget a ’papságtól’. A dolog iróniája 
persze abban van, hogy mind világosabban látható, hogy az információfeldolgozás a 
legtermészetesebb az emberi technológiák által betöltött funkciók közül, végtére is ebben a 
funkcióban a világ valamennyi élő dolgának valamennyi sejtjével osztozik” (Beniger, 1986, p. 
59). 

  
A digitalizálás az a kulcs, amely kölcsönös átjárhatóságot biztosít a szellemi és anyagi folyamatok között. 
Az a kulcs, amellyel a bonyolult szellemi folyamatok átválthatók egy elemi matematikai-gépi szintre, és 
közvetlenül anyagi-tárgyi objektivációkra, s ugyanakkor az a kulcs is, amellyel bármely anyagi-tárgyi elem 
absztrahálható és közvetlenül szellemivé, és kontrolláló szubjektumok szellemi tevékenységének 
eszközévé változtatható. 
  



A „kontrollforradalom” magában hordja az alulról-felépített kontroll lehetőségét{363}, de a modern 
társadalmakban a „kontroll” fogalma mégiscsak leginkább az államhatalom ellenőrző 
tevékenységéhez (és hatalmához) kötődik, amelynek természetesen az információs eszközök 
fejlődésével jelentősen megnövekednek a potenciái. 
  

„Bár az új információs technológiák legnagyobb része a privát szektorból származik, a 
bennük rejlő lehetőség nemzeti és világméretű kontrollrendszerek létrehozására nem kerülte 
el a kormányzat figyelmét. A kontroll az kontroll, és a technológiákat, amelyeket eredetileg a 
javak és szolgáltatások termelésének, elosztásának és fogyasztásának céljával fejlesztettek ki, 
növekvő mértékben adoptálták az államok (…) polgáraik kontrolljára. Ahogy a vállalati 
bürokrácia a századforduló óta mind szélesebb piacokat vont kontroll alá, hatalma növekvő 
mértékben ellenőrzötté vált az állami bürokrácia párhuzamos növekedése által. Mivel az 
információfeldolgozás, programozás, döntés és kommunikáció elválaszthatatlan elemei a 
kontrollfunkciónak, egy társadalom képessége a kontroll fenntartására minden szinten – a 
személyközi viszonyoktól a nemzetek közötti viszonyokig – egyenesen arányos lesz 
információs technológiájuk fejlődésével. Mivel a technológia meghatározza azokat a 
határokat, amelyek között egy társadalom képes cselekedni, a technológiai innovációtól 
elvárható, hogy nagyobb lendületet adjon a társadalmi változásoknak, ahogy az valóban be is 
bizonyosodott a Kontroll Forradalomban.” (Beniger, 1986, p. 287). Mindez összefügg azzal 
is, hogy úgy tűnik: tudatosabban látjuk a sorsunkat érintő változásokat, mint a régiek. 
(Beniger, 1986, p. 3). 

  
Az, hogy az ipari társadalom időközben átment/átmegy az információs társadalomba, persze azt is 
jelenti, hogy egészen új viszonyok jelennek meg – a kontroll szempontjából is. 
  

„Az informális munkacsoport és a hozzá kapcsolódó interakciók Mayo általi felfedezése, 
amelytől az volt várható, hogy aláássa azon kontrollok többségét, amelyek a taylori 
’tudományos menedzsment’ megközelítésen alapultak, egy olyan trendet indított el, amely a 
munkások fölött gyakorolt kontrollnak az autoritástól a manipuláció felé elmozgó eszközévé 
változott. Az ipari kontroll gyorsan új elnevezést kapott, mint az ’emberi viszonyok 
tudománya’, Mayo 1945-ben leírt kifejezésével: mint ’a humán(us) kontroll új módszere’.” 
(Beniger, 1986, p. 314). 

  
Beniger úgy látja, hogy az ő kontroll-elmélete kompatibilis a legkülönbözőbb „új világ” elméletekkel{364}, (s 
ebben igaza is van, hiszen valamennyien ugyanazt a jelenségcsoportot értelmezik); az más kérdés, hogy ő 
az egész folyamatban a „kontrollszükségletet” látja a döntő elemnek. Elfogadva, hogy ez is szerepet (akár 
fontos szerepet is) játszik a huszadik századi fejlemények alakulásában, úgy gondoljuk, hogy a lényegi 
társadalmi változások sosem vezethetők vissza egyetlen kulcsmozzanatra, hanem különböző tendenciák, 
különböző célok és szükségletek eredőjében jönnek létre. S a folyamatban rejlő legtágabb lehetőség nem 
a kontroll, hanem egy új termelési mód, egy (a világhoz való viszony új formáit s ezek között éppen új 
kontrollmódokat is magával hozó) új társadalmi formáció kialakulása. 
  
Beniger is alapvetően Parsons (és Weber) tanítványa, amennyiben struktúrákban és funkciókban 
gondolkodik, s nem vizsgálja igazán e funkciók és struktúrák társadalomfüggőségét. Ennek 
következtében – mint erről már volt szó – a funkciók és struktúrák adott formájukban „a” funkció és „a” 



struktúra megjelenésének tűnnek, s az elemzés apologetikus hatású lesz, mert az adott viszonyok 
„időtlenítéséhez” vezet. Beniger a „kontroll” jelenségkörét kiemelve egyfelől a társadalom alakulásának 
egy fontos összetevőjére irányítja a figyelmet, másfelől azonban elemzésébe nem kerülnek be olyan 
jelenségek, amelyek kilépnének-kivezetnének a jelenlegi (tőkés) társadalom keretei közül. A jelenlegi 
(osztálytársadalmi) kontrollmechanizmusok fényében az új viszonyoktól is lényegében ezek folytatódását 
várja, (ezért azonosítja az új viszonyok által létrehozott új társadalmi aktorokat, akiket ő „információs 
osztály” néven említ, csak Gyilasz „új osztályával”, illetve a „meritokráciával”). 
  
Egyrészt túl tágra nyitja a „kontroll” fogalmát, s a benne összefoglalt sokfajta jelenség – egymással 
gyakran ellentétes – funkcionális különbségei is összemosódnak a „kontroll” fogalmában, (hiszen a 
rendszerfenntartó szabályozás-szervezés, az információk tudatosító feldolgozása és a fennálló viszonyok kritikus 
„szemmel tartása”, rajtuk különböző elvek érvényesülésének számonkérése egyaránt „kontroll”); másrészt 
túlságosan szűken is kezeli a fogalmat, mert (szemléletének fent említett korlátai következtében) a 
kontroll több lényeges formája nem kerül a látóterébe. Mayo kapcsán említi például, hogy a huszadik 
század második felében a tekintélyelv érvényesítésének rovására a manipulációs technikák kerültek 
előtérbe, de nem foglalkozik a manipuláció kontrolljának lehetőségeivel. Mint ahogy általában is a 
„kontroll” gyakorlásának inkább azok a formái foglalkoztatják, ahol a dolgok integrált 
működését biztosító kontroll „felülről lefelé”, például a bürokrácia igazgatási tevékenységében 
valósul meg, s kevésbé mérlegeli az új fejlemények szerepét egyrészt a klasszikus liberális 
társadalomeszmény, az egymást kontrolláló, egymással mellérendelt viszonyban álló hatalmi 
ágazatok viszonylatában, s még kevésbé az „alulról” gyakorolt kontroll lehetőségeinek 
fejlődésében. A szellemi termelési mód szempontjából a „kontroll” fogalma és problémaköre 
mindenképpen egy ilyen szélesebb értelemben lehet gyümölcsöző{365}. (Beniger társadalomképében 
különben is csak az amerikai társadalmi struktúra legpregnánsabban tematizálódó és politizálódó viszonyai 
kapnak szerepet – például a nagytulajdonosok és kistulajdonosok közötti érdekküzdelmek –, de például a 
munka és tőke közti viszony, a tíz-húsz százaléknyi „tartaléksereggé”, részben páriává redukált 
tömegeknek a konszolidált többséghez való viszonya, s általában a „kizsákmányolás” klasszikus 
fogalmával jelölhető viszonyrendszer egyáltalán nem, pedig a „kontroll” az ilyen viszonyok feletti 
kontrollt is jelenthetné). 
  
Kapcsolódik mindehhez végül Beniger társadalomképének az a fogyatékossága is, hogy nem tekinti át 
teljes bonyolultságában az adott társadalom hatalmi tényezőinek viszonyát sem. Parsonsiánus alapállásának 
megfelelően különválasztja az állami és piaci kontrollgyakorlás tényezőit. Ezzel önmagában nincs semmi 
baj, mert ezek valóban különváló, önálló logika szerint is működő alrendszerek. De elemzésük csak akkor 
pontos, ha összefonódásuk is megvilágítást nyer: az állam a tőkés társadalomban valóban önálló tényező, s 
esetenként például a társadalmi ellenállás nyomására vagy egyes parlamenti pártok térnyerésének 
következtében hozhat például a tőkeérdekek érvényesülését korlátozó intézkedéseket is, ugyanakkor 
alapvetően eszköze a tőkés osztályhatalom fenntartásának is, s nagyon is érdekes, és elemzésre érdemes, 
hogy milyen módon, milyen áttételeken keresztül gyakorolja ezt a funkcióját. (E tekintetben különösen 
érvényes, hogy Marx és Weber nem egymás ellenében, hanem együtt olvasandó…) 
  
Benigernek a kontrollra irányított figyelme hasznos a szellemi termelési mód mibenlétének vizsgálata 
szempontjából, hiszen, mint utaltunk erre, a folyamatok tág értelemben vett kontrollja meghatározó 
szellemi tevékenység, s mindhárom fő értelmiségi funkció fontos része; ehhez még azt is 
hozzátehetjük, hogy a három, ma még különválasztott értelmiségi funkció éppen egymás 



kontrolljaként olvadhat össze. (Erre az utolsó fejezetben még visszatérünk). Önmagában azonban a 
kontroll jelenségcsoportjából, vagy a kontroll szerepének növekedéséből – minthogy az nem 
rendszerspecifikus mozzanat – nem lehet a változások lényegét levezetni. 
  
Vannak, akik ebből a szempontból differenciáltabban közelítenek a társadalmi struktúrához, s ennélfogva 
abban észreveszik és magyarázatuk alapjává teszik azokat az új, lényegi mozzanatokat, amelyek már egy egészen 
másféle struktúra irányába mutatnak. Az ilyen elméletek közé tartozik Castells „hálózati társadalom” elmélete 
is. 



Castells és a hálózati társadalom 

Az információs társadalom az információk és az információhordozók összekapcsolásával a kontroll 
korábban sosem volt lehetőségeit teremtette meg, de nemcsak ezt. Mivel a „kapcsolat” fogalmában eleve 
benne van az összekapcsolt elemek kölcsönhatása s a reverzibilitás, ezért még a vertikális kapcsolatokban 
is megtalálható a horizontális kapcsolatrendszer lehetősége, s még inkább így van az az olyan 
szerveződésekben, amelyeket a központtól független működőképesség igényével hoztak létre (mint az 
Internetet). Az Internet – és a komputerkapcsolatok kihasználásának egyéb formái – megjelenésével 
egyrészt kialakul az információrögzítésre és továbbításra kifejlesztett technikai eszközök és az általuk 
rögzített és közvetített információk globális hálózatos rendszere, másrészt – ennek hatására is – a 
társadalom mind több alrendszere ölt hálózatos jelleget. Ezt ismerte föl Manuel Castells, kidolgozva 
a „hálózati társadalom” elméletét: ő ezt látja, láttatja a szellemi termelés térnyerésével létrejött „új világ” 
lényegének, kijelentve, hogy az információs társadalom alapvető cselekvési-szerveződési formája a 
hálózatiság{366}. 
  
Míg az „indusztrializmusban” – írja – a „termelékenység fő forrásai termelési tényezők (…) mennyiségi 
növelésében rejlenek” (illetve az új energiaforrások bekapcsolásában), addig az „informacionalizmus” 
korában „a termelékenység fő forrása a termelési tényezők kombinálásának és felhasználásának 
a tudás és információ alapján történő optimalizálására való minőségi képesség” (Castells, 2007, p. 
22) és az ezzel összefonódó új társadalmi struktúra. A szellemi termelés jelentőségének kiemelése és a 
huszadik századi kapitalizmus ahhoz való viszonyának érzékeltetése leírása fontos részét képezi. „Az 
információs fejlődési módban különösen szoros kapcsolat van a kultúra és a termelőerők, a szellemi és az 
anyagi világ között.” (Castells, 2005, p.53). A szellemi termelés mind fontosabb szerepet tölt be, mert ha 
az újítások nem terjednek el, akkor ez azzal is jár, hogy a szükséges kulturális-társadalmi minták sem 
kerülnek átadásra, ez pedig az adott társadalmi egység lemaradásához vezet. (Castells, 2005, p.53). Az 
információ így mindinkább a termelékenység és hatalom alapvető forrásává válik. (Castells, 2005, p. 57. 
31.lj). Castells is hangsúlyozza, hogy a huszadik században a kapitalista célok támaszkodtak a kialakuló 
informacionalizmusra (ezek a célok ösztönözték a kifejlődését), (Castells, 2005, p.55), konzervatívok 
döntöttek a kialakítása mellett, hatalmi és piaci érdekek jegyében, ám a fejlődés összetettsége folytán az új 
formák kialakulásában a hatvanas évek szelleme is meghatározó szerepet játszott, s a fejleményeknek 
messzire mutató közvetett következményei is voltak:„Az információs technológiai forradalom félig-
meddig tudatosan beépítette társadalmaink anyagi kultúrájába a szabad akarat érvényesülési jogába vetett 
hit szellemét” (Castells, 2005, p. 39). Az információs forradalom „nem következett azonban semmiféle 
előre meghatározott szükségszerűségből, inkább technológiai alapon, mintsem társadalmi 
meghatározottság révén indukálódott. Miután azonban (…) megvalósult, további fejlődését és 
alkalmazásait – és végső soron a tartalmát is – elsősorban az a történelmi kontextus formálta, amelyben 
kibontakozott”. (Vagyis a kapitalizmus). (Castells, 2005, p.105). 
  
Castells leírásában az új társadalmi forma alapjául szolgáló új technológiai paradigma lényege az, hogy a 
technológiák az információra irányulnak, nem magának a technológiának a fejődésére. Ezek az új technológiák 
mindent áthatnak. Hálózati logikára épülnek{367}, a rugalmasság és a folytonos átrendeződés jellemzi 
őket{368}. (Ha ez nem is mindig pozitív). .A hálózati jelleg következtében is az egyes technológiák állandó 
konvergenciája, illetve integrációjuk is általánosan érvényesülő gyakorlat. (Castells, 2005, p.117 oldaltól). 



Ugyanakkor a hálózatiság nem csak épít, hanem szelektál is: „minden és mindenki, amihez vagy akihez a 
hálózatok értékelési szempontjai szerint nem társul érték{369}, vagy megszűnik értékesnek lenni, 
leválasztódik a hálózatokról és végül kiselejteződik.(…) Ez a folyamat egész országokat, régiókat és 
népességeket tart állandóan mozgásban, ami egyenértékű a strukturális eredetű bizonytalansággal” 
(Castells, 2005, p.190){370}. (Itt mintha Beck „rizikótársadalma” visszhangozna, ugyanakkor éppen ebben 
nincsen semmi igazán új: ez a tőkés társadalom régi működésmódja, a piaci kereslet-diktátum 
érvényesülése. A szellemi termelési mód ölthet hálózatos formát, de nem ezen a módon: mint később 
látni fogjuk, a szellemi termelés lényegéhez tartozik, hogy minden egyes érték értékvolta 
megmarad, mert az „értéket” az individualitásban mindig a benne lévő „nembeli” elem hordozza, s a 
szellemi termelés lényege a nembeliség szempontjaiból való kiindulás lévén, a saját alapjára helyezkedő 
szellemi termelés minden érték védelmét képviseli. (Az osztálytársadalom az, amely mindig az éppen 
uralkodó osztályok érdekei szerint – szelektál). Castells azonban a jelen viszonyokat írja le, s a jelen 
ábrázolásaként jogos az értékromboló szelekció felemlegetése, mint ahogy jogos az a megállapítása is, 
hogy az informacionalizmus nem felváltja, hanem csak megváltoztatja az uralkodó termelési módot 
(Castells, 2005, p.277). Az általa is ábrázolt paradigmaváltás még a kapitalizmuson belül történik, azt 
változtatja meg, annak új szakaszát – „informacionális kapitalizmus” – jelenti{371}; (ám ez nem mond ellent 
annak, hogy – mint a történelemben ez mindig megtörténik – e változások egyúttal egy új társadalmi 
forma létrejöttének is a jelzései). 
  
A „hálózati társadalom” mindenesetre megint olyan modell, amelyben mind a kapitalista jelen, 
mind a lehetséges szellemi termelési mód szempontjai jól érvényesülhetnek{372}. Piacgazdasági 
szempontból hatékonyságnövelő lehet például a nagy-, és kisvállalat előnyeinek Castells által kiemelt 
kombinációja (az alvállalkozókra építő) hálózati rendszerben{373}. Ugyanakkor a hálózatiságnak a szellemi 
termelési mód felé mutató lehetősége például az, hogy a hálózat egyes elemei – és bármely eleme – a 
hálóban csomópontokká válnak, hiszen a szellemi termelés nagyon fontos sajátossága (és 
kibontakozásának fontos feltétele is), hogy bármely szellemi termelő – helyezkedjék el akár a 
társadalmi struktúra legperiférikusabb pontján – (innovatív) szellemi tevékenysége révén a Nem 
szellemi építkezése szempontjából azonnal középpontba kerülhet. 
  
Castells leszögezi, hogy „egy adott hálózat teljesítménye két alapvető tulajdonságától függ: a 
hálózat elemei között létesített összeköttetések szorosságától, vagyis a hálózatnak attól a 
strukturális képességétől, hogy összetevői között biztosítani tudja a zajmentes kommunikációt; 
és konzisztenciájától, vagyis attól, hogy a hálózati célok és az egyes összetevők céljai milyen 
mértékig esnek egybe.” (Castells, 2005, p.251). Ebben a korban azok a szervezetek hatékonyak, 
amelyek: tudást állítanak elő; információt dolgoznak fel hatékonyan; az eszközöket rugalmasan a célok 
változásaihoz tudják igazítani (változtatni); amelyek újítani képesek (Castells, 2005, p.251). De e 
rugalmasságban az is szerepet játszik, hogy a hálózat-elemek függenek is a hálózattól, meg önállóak 
is vele szemben (Castells, 2005, p.251). 
  
Alapvetőnek tartja, hogy „a rendszer egészére kiható változások egyik legközvetlenebb kifejeződése 
bármely történelmi fejlődési folyamatban a foglalkozási és foglalkoztatási struktúra átalakulása. (…) 
/Ma/ Ezt a folyamatot a legfejlettebb gazdaságokban az áruk felől a szolgáltatások irányában történő 
váltás{374}, a menedzseri feladatkörök és a magas szakképzettséget igénylő foglalkozások előtérbe kerülése, 
az ipari és mezőgazdasági termelésben betöltött munkakörök háttérbe szorulása és a munka növekvő 
információs tartalma jellemzi”. (Castells, 2005, p. 284){375}. Vagyis a más elméletekben már bemutatott 



tendenciákat regisztrálja ő is – ezúttal mint egy „hálózativá” váló társadalom jellemzőit. De azért az ipar 
nem épül le, teszi hozzá, vitatkozva így a „poszt-indusztriális társadalom”-elmélet egyik lényeges érvével 
is, csak áthelyeződik; a „szolgáltatás” fogalmában sok mindent összevontak; az értelmiségi munkák 
mellett nő a szakképzetlen munkák aránya is (bár kisebb mértékben), (Castells, 2005, p.306), s az 
értelmiség által végzett munkák sem feltétlenül szellemi munkák. (Castells, 2005, p.287-289). Castells az 
új paradigmát nem nevezi termelési módnak (már csak azért sem, mert mint láttuk, a régi, a tőkés 
termelési mód keretein belül értelmezi; s ezért ódzkodik attól is, hogy a változások értelmezésében túl 
nagy szerepet adjon a diszkontinuitásnak). Ezért hangsúlyozza azt is utolsó idézett mondatában, hogy 
számos jelenség van, amely nem sorolható egy „új világ” egyértelműen egy irányba mutató jelei közé; s 
mivel nem termelési módokban gondolkozik, így azt sem látja, hogy egy új termelési mód 
megjelenésében és dominanciára jutásában sosem az a lényeg, hogy maradnak-e elemei a régi 
paradigmának (ilyenek mindig maradnak), vagy hogy minden az új termelési mód jegyeit mutatja-e, 
(sohasem „minden”); hanem az, hogy egy új termelőmód kerül-e abba a helyzetbe (s abba a helyzetbe 
kerül-e), hogy minden más termelés „helyét kijelölje”. 
  
Ha Castells nem jut is el következetesen egy új termelési mód feltételezéséig, azt azonban jelzi, hogy a 
fennálló társadalmi viszonyok miképpen akadályozzák az új lehetőségek kibomlását. Megállapítja, hogy 
nem csak az automatizáció, de a komputerizáció is az elidegenedett munka növekedéséhez vezetett{376}, 
majd így folytatja: „Ez azonban nem magából a technológiából következik, hanem a munka olyan 
társadalmi szervezésének az eredménye, ami lefékezte (és mindmáig akadályozza) az új technológiák által 
létrehozott termelési kapacitások teljes kihasználását.”(Itt Harry Bravermanra{377}, majd több más szerzőre 
is hivatkozik, akik szerint) „ minél szélesebb körű és minél mélyebbre hatoló a fejlett információs 
technológia elterjedése a gyárakban és az irodákban, annál nagyobb igény merül fel az önállóan 
gondolkodó, jól képzett dolgozók iránt, akik képesek és hajlandók a munka minden lépéssorozatának 
meghatározására és programozására.” (Castells, 2005, p. 331). 
„Az információs technológiák (…) feleslegessé teszik azt a munkát, ami programozható szekvenciákba 
kódolható, és ugyanakkor megerősítik az olyan munkát, amihez elemzésre, döntésekre és folytonos 
újraprogramozásra van szükség, valós időben és olyan szinten, ahol erre csak az emberi elme képes. (Castells, 
2005, p.332) (Kiem.: K.Á. – K.G.) És: „a munkafolyamat két kulcsfontosságú jellemzője a rugalmas 
stratégiai döntéshozatalra, illetve a termelési folyamat valamennyi elemének szervezeti integrálására való 
képesség lesz”. (Castells, 2005, p. 333) Másfelől „Az információs technológia (…) biztosítja az 
infrastruktúrát a rugalmassághoz és az alkalmazkodóképességhez a termelési eljárások és a menedzsment 
egész területén.” (Castells, 2005, p.333). Itt végülis mindvégig a szellemi termelés egyes sajátosságai kerülnek 
előtérbe{378}. S könyve végén mintha – bár nem teljesen explicit formában – ő is eljutna a változások 
„termelési mód”-váltásként való értelmezéséhez, hiszen ezt írja: „társadalmunk különféle áramlások – 
tőkeáramlások, információáramok, technológiai áramlatok, a szervezeti kölcsönhatások áramai, továbbá 
képek, hangok és szimbólumok áramlatai – köré szerveződik. (…) Domináns társadalmi gyakorlatoknak 
azokat tekinthetjük, amelyek beágyazódnak a domináns társadalmi struktúrákba. A domináns társadalmi 
struktúrákat pedig a szervezetek és intézmények olyan elrendeződése képviseli, melynek belső logikája 
stratégiai szerepet játszik a társadalmi gyakorlat kialakításában és általában véve a társadalmi tudat alakulásában.” 
(Castells, 2005, p.533). (Kiem.: K. Á. – K. G.). 
  
A hálózati társadalom önmagában nem megváltás és nem is az ördögtől való. Sokan felvetették, s később 
még mi is visszatérünk erre, hogy az Internettel létrejöttek a közvetlen demokrácia feltételei. Castells a 
közvetlen internetes demokráciát jelenleg utópiának tekinti, de azt mondja, hogy „a hálózati működés és 



különösen az internetre épülő hálózati működési mód nem csupán a szervezés és a küzdelem egyik 
eszköze, hanem egyszersmind megadja a társadalmi interakciók, a mozgósítás és a döntéshozatal új 
formáit is” (Castells, 2006, p.199); egy olyan rendszerben, amelynek nincs központja, nincs 
központi hatalom sem. Ugyanakkor „a hatalom absztrahálódása a számítógéphálózatokban 
felbomlasztja a társadalmi ellenőrzés és a politikai képviselet meglévő mechanizmusait” (Castells, 2006, p. 
104), s ez egy egészen újféle társadalomszerveződés irányába mutat. A hálózatos működés könnyebbé 
teszi a piaci hatalmak számára akaratuk antidemokratikus érvényesítését is. „Az információ korában a 
társadalmi trendeket rendkívüli módon felerősítik a társadalom új technológiai és szervezeti képességei, 
miközben a társadalmi ellenőrzés intézményeit az információ és a tőke globális hálózatai egyszerűen 
kikerülik.” (Castells, 2007, p. 186){379}. A hálózatokon belül pedig a kapcsolószervek lesznek a hatalom fő 
eszközei, ezek kézben tartása a hatalom egyik forrása. És: „ma nem a spekuláció jellemző, hanem „a 
pénzpiacok uralma minden más, a haszon növelését szolgáló befektetési lehetőség felett, mint az új, 
globális információs gazdaság strukturális vonása” (Castells, 2007, p. 400). A bűnözésről, gyerekéletek 
elherdálásáról ír, majd megállapítja: „Strukturális összefüggés áll fenn a fejlett információs technológiák 
által alátámasztott globális, hálózatba tagolt gazdaság semmitől sem korlátozott piaci logikája s a (…) leírt 
jelenségek között”( Castells, 2007, p. 186) 
  
Castells tehát egyrészt nagy lehetőségeket, jelentős demokratikus potenciált lát a hálózati társadalomban, 
másrészt – a jelen folyamatainak ismeretében – legalább ekkorának érzi a tőke lehetőségeit arra, hogy az 
új viszonyokat a maga érdekében{380} – és ha kell, antidemokratikus módon használja fel. Megállapítja, 
hogy: „gazdaságunk, társadalmunk és kultúránk olyan érdekekre, értékekre, intézményekre és 
reprezentációs rendszerekre épül, amelyek nagyjából-egészében korlátozzák a közös alkotóképességet, 
elkobozzák az információs technológia gyümölcseit, s az önpusztító szembenállás felé terelik 
energiáinkat” (Castells, 2007, p. 443). Az általa említett „gazdaságunk, társadalmunk és kultúránk” a maga 
„érdekeivel, értékeivel, intézményeivel és reprezentációs rendszereivel” nem egyéb, mint a kapitalizmus. 
A Castells sorolta negatívumokat nyilvánvalóan csak az csökkenthetné vagy szüntethetné meg, ha a tőkés 
termelési módból sikerülne kilépni a társadalomnak. Castells azonban érthető módon csalódva a világ 
megváltoztatására irányuló nagyralátó igényekben (melyek jegyében a huszadik század legborzasztóbb 
cselekményeit hozhatták létre), nem vállalja magára a „változtató” szerepét, s az általa regisztrált negatív 
fejleményekkel szemben lényegében a „belátásban” reménykedik. 
  
Az alapvető probléma az, hogy Castells társadalomképe nem megy elég mélyre, alapvetően az (új) 
szerkezet sajátosságait, az uralmi rendszert vizsgálja, de ennek mindenkori alapjait, a rendszeregész legfőbb 
meghatározóit nem igazán érinti, s amikor érinti, igazából akkor sem termelőmódokban gondolkodik. Ez 
összefügg azzal is, hogy fogalomhasználata is gyakran pontatlan: az etatizmust például „termelési 
módnak” nevezi – az államszocializmust értve rajta (Castells, 2005, p.49) – később lesz arról szó, hogy 
milyen értelemben lehet az államszocializmust termelési módnak nevezni, de az „etatizmus” nem 
termelési, hanem szervezési-elosztási modell, itt Castells anélkül használja a fogalmat, hogy pontosan 
körülírná a jelentését. Hasonló fogalomhasználati lazaságot mutat{381}, amikor társadalommodelljét a 
termelés–tapasztalat–hatalom viszonyára építi. (Ezek nem egynemű fogalmak: a „tapasztalat” nem 
állítható egyenrangú kategóriaként szembe a termeléssel, de még a hatalommal sem, hiszen mint 
pszichológiai minőség mindkettőnek (és még sok másnak) a része (termelési tapasztalatok, hatalmi 
tapasztalatok, stb.); de a hatalom is más dimenzióban van, mint a termelés, (a termelésen belül is vannak 
hatalmi viszonyok, s míg a termelés a társadalom egyik – és meghatározó – alrendszere és működésének 



egyik legfőbb megjelenésformája, addig a hatalom viszonyforma, s alrendszert legfeljebb a hatalmi 
intézmények alkotnak). 
  
Végül is ugyanez az egész „hálózati” koncepció gyengéje is. Mint Karvalics is hangsúlyozza, a hálózatiság 
vagy a Castells által szintén gyakran hangsúlyozott mobilitás nem társadalomszervező elvek, hanem az 
információs társadalom attribútumai. Ezt maga Castells is elismeri. „nem a hálózatok újak, hanem az új 
technológiáknak köszönhetően a hálózati struktúrák bonyolultsága vált kezelhetővé” – idézi Karvalics 
László egy Castells-interjúból (Z. Karvalics, 2002, p.69). 
  
Ugyanakkor igen fontos elméleti lépést hajt végre a hálózatiság kiemelésével, mert míg a korábbi 
(hierarchikus) társadalmaknak a hálózatok fontos, de nem meghatározó részei voltak, (napjaink késő-
kapitalizmusában pedig csak felerősödött a hálózati jelleg), egy kifejlett szellemi termelési módnak a 
hálózatiság – a „szellemi” jelleggel adekvát szerkezeti sajátosságaiból adódóan – szerkezeti alapsajátosságává 
válhat. (Amikor pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy az új termelési feltételek között a programozható 
szekvenciákba kódolható munkák helyett mindinkább az emberi elme aktivitására épülő folytonos 
újraprogramozás lesz a munkavégzés jellemzője, ez közvetve egy olyan „folytonosan újraprogramozott” 
társadalmi szerkezetet is előrevetít, ami a társadalmi viszonyokat is tudatosan termelő szellemi termelési 
mód jegyeit mutatja). 
  
Castells mindenesetre következetes marad kiemelt szempontjához. A hálózatiságot mutatja ki a nemzetközi 
viszonyok színterén is: a (nemzet)állam maga is mindinkább hálózati jellegűvé válik, a nemzetállamok 
között viszont azok társulásai, nemzetközi intézmények jelennek meg, a nemzetállami struktúrákat 
átmetszik a regionális és helyi kormányzatok és a nem kormányzati szervek hálózatai. A kialakuló új 
világrendnek, melynek Castells csak a strukturális újdonságát – a hálózatiságot – írja körül, mások 
megpróbálják tartalmibb leírását adni. Az ezredforduló (hálózati struktúrákkal összefogott) 
világtársadalmának fő jellemzőit Hardt és Negri a „birodalom” fogalmán keresztül próbálják megragadni. 



Hardt, Negri és a „birodalom” 

Bár Hardt és Negri akkor írják trilógiájuk első darabját, amikor szokás lett az egyedül talpon maradt 
szuperhatalmat, az Amerikai Egyesült Államokat a (késő)-római birodalomhoz hasonlítani, ők 
„Birodalmon” nem az Egyesült Államokat értik, hanem az Egyesült Államok hegemóniája által integrált 
későkapitalista világrendet, a kapitalizmus legutóbbi (legutolsó?) fázisát. Ezt a „birodalmiságot” (imperial) 
és korszakát megkülönböztetik az imperializmustól (imperialism) és az imperializmus korszakától: míg 
abban az egyes nagyhatalmak építették a maguk birodalmait, a huszadik század végére létrejött egy 
olyan hálózatos (hálózatosan szerveződő, de a haszonelv dominanciájának hierarchikusan 
alávetett) hatalmi rendszer, melyet a multinacionális cégek, a nemzetközi pénzügyi rendszer 
központi szervei, az Egyesült Államok nyomásgyakorló képessége és még több más tényező 
együtt alkotnak, s a szerzők álláspontja szerint mára{382} egyetlen globális rendszerként uralja a 
világot. (Hardt és Negri szerint hasonlóan ahhoz, ahogy a későrómai császárság birodalma egyetlen 
rendszerként fogta össze a Mediterraneum ökumenéjét). 
  

„Sokan érvelnek amellett, hogy a kapitalista termelés és csere globalizációja azt jelenti, hogy 
a gazdasági viszonyok függetlenebbek lettek a politikai kontrolltól, s következésképp, hogy a 
politikai szuverenitás hanyatlásnak indult”. „A nemzetállam szuverenitása volt az 
imperializmusoknak az a talpköve, amelyet az európai hatalmak a modern korban 
felépítettek. (…) A nemzetállamiság modern rendszere által meghatározott határok 
alapvetőek voltak az európai gyarmatosítás és gazdasági expanzió szempontjából: a 
nemzetek területi határai kijelölték a hatalom centrumát, amelyből uralmat gyakoroltak a 
külső területek felett a közvetítő csatornák és korlátok olyan rendszerén keresztül, ami 
váltakozva könnyítette és korlátozta a termelés és a forgalom áramlását. Az imperializmus 
valóban az európai nemzetállamok szuverenitásának határaikon túli kiterjedése volt”. Ez 
azonban megváltozott. „A birodalom fogalmát alapvetően a határok hiánya jellemzi. A 
Birodalom uralmának nincsenek korlátai. A Birodalom fogalma mindenekelőtt egy olyan 
rezsimet posztulál, amely tényszerűen a térbeli teljességet átfogja, illetve valóban uralkodik 
az egész ’civilizált’ világ felett. Nincsenek olyan térbeli határok amelyek korlátoznák az 
uralkodását”. (Hardt–Negri, 2002, Preface, pp. XI, XII, XIV). 

  
Ez persze a tőke uralma. 
  

„A korporációk aktivitása már nem egy absztrakt irányítás parancsával és az egyszerű rablás 
és egyenlőtlen csere szervezetével jellemezhető. Inkább közvetlenül megformálják, 
megmunkálják az egyes területeket és populációkat. Affelé tendálnak, hogy a 
nemzetállamokat pusztán eszközöknek tekintsék ahhoz, hogy rögzítsék és igazolják az 
árucikkek, pénzek és populációk áramlását, amelyeket ők hoznak mozgásba”. (Hardt–Negri, 
2002, p. 31). 
  
„A Hobbes-i változat (…) úgy fogja fel a szupranacionális szuverén entitás megalkotását, 
mint egy szerződéses megállapodást, ami a korábban létező állam-szubjektumok közti 
konvergencián alapszik. Egy új felsőbb hatalom ’tertium super partes’ /a részek fölött álló 



’harmadik’/ elsősorban a hadsereg kezében koncentrálódik (…) egyedül ez bír a biztonságos 
nemzetközi rendszer megteremtésének és – a szuverén államok által szükségképpen 
produkált – anarchián való felülkerekedésnek képességével. {Ezzel szemben} A globális 
biztonság helyett akkor már inkább egy globális konstituconalizmus {lenne} ajánlható, ami 
felér az állami diktátumokon egy globális civil társadalom létrehozása által való 
felülemelkedéssel”. (Hardt–Negri, 2002, p. 7). (Kiem.: M.H. – A.N.) 

  
Jelenleg azonban nem a „globális civil társadalom”, hanem egy birodalmi jellegű erőhatalom dominál. 
Hardt és Negri bemutatja ezen birodalmiság felemelkedését, annak okait, a létrejöttéhez vezető 
folyamatokat és az eredmény ellentmondásosságát: 
  

„A Birodalomban béke van, a Birodalomban adva van az igazságosság garanciája, minden 
nép számára. (…){383} és hogy el lehessen érni ezeket a célokat, az egyedüli hatalom 
rendelkezik az irányításhoz szükséges erővel, amikor szükséges, ezek az ’igazságos háborúk’ 
a határoknál a barbárok, belül pedig a lázadók ellenében. (…) A Birodalom kiüresíti/feléli 
(exhaust) a történelmi időt, megszakítja a történelmet és perbe hívja a múltat és jövőt a maga 
etikai világrendjén belül”. (Hardt – Negri, 2002, pp. 10-11). 
  
„Minden konfliktus, minden válság és minden nézeteltérés tényszerűen előre vitte az 
integráció folyamatát és ugyanabban a mértékben kiáltott mind több központi autoritásért. A 
béke, az egyensúly és a konfliktusok megszüntetése azok az értékek, amelyek felé minden 
irányul. A globális rendszer (és első helyen a birodalmi jog) fejlődése egy olyan gépezet 
fejlődésének látszik, amely a folytonos szerződéskötés procedúráját írja elő, amely elvezet a 
rendszeregyensúlyhoz, – egy olyan gépezet fejlődésének, amely folyamatosan hozza létre az 
autoritás követelését”. (Hardt–Negri, 2002, p. 14). 
  
Azonban „habár a modernizáció folyamatában a legerősebb országok intézményformákat 
exportálnak az alávetett országokba; amit a posztmodernizáció jelen folyamatában 
exportálnak, az az intézmények általános válsága. A Birodalom intézményi szerkezete olyan mint 
egy szoftver program, amely vírust hordoz magában, így folyamatosan átalakítja és rongálja 
maga körül az intézményes formákat”. (Hardt–Negri, 2002, pp. 197-198. Kiem.: M.H. – 
A.N.). 
  
„A Birodalmi irányítás legfőbb apparátusának hatásgyakorlása tulajdonképpen három 
különböző mozzanatból tevődik össze. Az első mozzanat a Birodalom nagylelkű, liberális 
arculata (…) A tudatlanság fátyla biztosítja az univerzális egyetértést. Amikor a Birodalom 
vak a differenciákra és alkotórészeit erővel akarja arra rávenni, hogy tegyék félre ezeket a 
különbségeket, akkor létezhet egy, az egész birodalmi térben érvényesülő, átfogó 
konszenzus. (…) A befogadó, semleges különbség-nélküliség törvénye az általános alap 
abban az értelemben, hogy egyenlően vonatkozik minden szubjektumra, aki a birodalmi 
törvény alatt létezik vagy létezhet. (…) A birodalmi kontroll másik mozzanata, a 
differenciáló mozzanat, amely a birodalmi uralmi rendszeren belül akceptált különbségek 
megerősítését hordja magában (…) Általában a Birodalom nem hoz létre különbségeket. 
Elfogadja ami adott és dolgozik velük. (…) A birodalmi ’megoldás’ nem fogja tagadni vagy 
kisebbíteni ezeket a különbségeket, inkább jóváhagyja és alkalmazza őket a hatalomgyakorlás 



hatékony apparátusában. Az ’Oszd meg és uralkodj!’ ennélfogva nem pontos 
megfogalmazása a birodalmi stratégiának. Gyakoribb az, hogy a Birodalom nem hoz létre 
megosztást, inkább felismeri a létező és lehetséges különbségeket, ünnepli és menedzseli 
azokat. (…) A Birodalom hármas parancsolata: kebelezz be, differenciálj, menedzselj!” 
(Hardt–Negri, 2002, pp. 198–201).A „Birodalom” multikulturalizmusa arra is jó, hogy a 
tőkés rendszer mint termelési mód lényegéből következő egyenlőtlenségeket, 
különbségeket „kulturalizálja” és ezáltal elrejtse. „Most azt láthatjuk, hogy a birodalmi 
szuverenitás (…) nem egyetlen központi konfliktus körül szerveződik, inkább 
mikrokonfliktusok rugalmas hálózatán keresztül”. (Hardt–Negri, 2002, p. 201). 

  
A Birodalom hatalmával szembeni ellenerőt Hardt és Negri „sokaságként” (multitude) definiálják{384}. A 
hálózatos hatalomként létrejött „birodalmi” világrend a hatalmának alávetetteket is (potenciális) 
világméretű erővé egyesítette. (Ezért is tartják Negriék a „Birodalmat” az adott termelési mód, a 
kapitalizmus leghaladottabb, – bár dekadens, és a problémákat meg nem oldó – formájának){385}. Ez a 
sokaság – mint az előző fejezetben már utaltunk rá – nem alkot egyetlen akaratot (miként azt Marxék az 
osztálytudatos proletariátus, mint a kapitalizmussal szembeni küzdelem fő alanya esetében feltételezték); 
hanem különböző akaratok, „szingularitások” pluralizmusa jellemzi, amelyek közös nevezőjeként 
azonban Negriék szerint létrejöhet a kapitalizmust felszámoló – szintén hálózatos jellegű – ellenerő. „Bár 
a hagyományos szakszervezetek a munkások csak egy korlátozott kategóriájának gazdasági érdekeit védik, 
szükségünk van olyan, a munkát képviselő szervezetek létrehozására, amelyek azon egyének egész 
hálózatát képesek reprezentálni akik együttműködve megtermelik a társadalmi jólétet”. (Hardt–Negri, 
2004, p. 137). (Az alávetett termelő osztályokról írják): „Ha ők csak passzív áldozatai lennének az 
igazságtalanságnak, elnyomásnak és kizsákmányolásnak, nem lennének olyan veszélyesek. Ők azonban 
veszélyesek, mert nem csak a szellemi és ipari munkások, de a mezőgazdasági munkások, sőt, a 
szegények és a migránsok is aktív szubjektumként résztvevői a biopolitikai{386} termelésnek. Mobilitásuk és 
közösségük folyamatosan magában hordja a globális hierarchiák és azon megosztó tényezők 
destabilizálásának veszélyét, amelyeken a globális tőkés hatalom nyugszik”. (Hardt–Negri, 2004, p. 137). 
  
Az antikapitalista ellenállás, az „alulról” jövő aktivitás jelentőségét Negriék az általában feltételezettnél 
nagyobbnak látják a kapitalizmus eddigi történetében is. Hangsúlyozzák, hogy a kapitalizmus eddigi 
történetét, s éppen a Birodalom létrejöttét is, nagymértékben alakította a sokaság ellenállása. 
  

„A hatalom, mint konstituált hatalom machiavelliánus koncepciója egy belső és immanens 
társadalmi dinamika terméke (…)A hatalom ellenhatalmak megjelenésén és az azokkal való 
kölcsönhatáson keresztül szerveződik meg”. (Hardt–Negri, 2002, p. 162. Kiem.: M.H. – 
A.N.) 
  
„Azt is lehet mondani, hogy a Birodalom és globális hálózatának létrehozása válasz a hatalom 
modern gépezetei ellen folytatott különböző küzdelmekre, és különösen arra az 
osztályharcra, amelyet a sokaságnak a felszabadulásra irányuló vágya mozgat. A sokaság 
hívta életre a Birodalmat.” (Hardt–Negri, 2002, p. 43) (Kiem.: M. H. – A. N.).„A proletár, 
antikolonialista és antiimperialista internacionalizmus, a kommunizmusért folytatott harc, 
amelyek a tizenkilencedik és huszadik század legerősebb népmozgósító eseményei voltak, 
anticipálták és előkészítették a tőke globalizációjának és a Birodalom megformálódásának 



folyamatait. Ily módon a Birodalom megformálódása válasz a proletár 
internacionalizmusra”. (Hardt–Negri, 2002, p. 51). 

  
Úgy látják ugyanakkor, hogy a Birodalom végét is az fogja jelenteni, amikor a „sokaság” ráébred saját 
erejére és felszámolja a tőkés termelési mód hegemóniáját. Ez egyúttal annak a hatalomnak a 
felszámolását is magában hordja, amely a „szuverenitás” modern, polgári koncepcióján alapszik{387}: a 
„hálózati társadalom” az ő értelmezésükben lehetőséget nyújt egy sokcentrumú, mindenféle 
tekintélyuralmi-hatalmi struktúrával szakító „kommunisztikus” társadalom létrejöttére. 
  
Mindennek alapjául ők is a „termelési mód” fogalmára támaszkodnak. „A termelés birodalma az, ahol a 
társadalmi egyenlőtlenségek világosan láthatóvá válnak, s ahol a Birodalom hatalmával szembeni 
leghatékonyabb ellenállási formák és alternatívák is felmerülnek”. (Hardt–Negri, 2002, p. XVII). A 
„munka” ellenállása a tőkével szemben: ez a fő hajtóerő, s ezért az új társadalom lehetősége is a 
termelésből emelkedik ki. A társadalom alakulását mind kevésbé képes megszabni a tőke: a fő alany 
szerepébe fokozatosan a munkavégzők sokasága kerül. (Hardt–Negri, 2004, p. 113). 
  
Az új termelési mód lényegének ők is azt a jelenségegyüttest látják, amelyet mi a fentiekben „szellemi 
termelési módként” jellemeztünk (s amelyet ők „nem-anyagi termelési módnak” neveznek). 
  

„A huszadik század utolsó évtizedeiben az ipari munka elvesztette hegemóniáját és helyén 
megjelent a nem-anyagi munka, az olyan munka, amely nem-anyagi termékeket hoz létre, 
ilyen termék a tudás, az információ, a kommunikáció, egy viszony vagy egy érzelmi reakció. 
Az olyan hagyományos kategóriák, mint a szolgáltató munka, a szellemi munka, a kognitív munka 
mind a nem-anyagi munka egyes aspektusaira vonatkoznak, de egyikük sem ragadja meg azt 
teljességében{388}”. (Hardt–Negri, 2004, p. 108) (Kiem. M. H. – A. N.){389}. 
  
„A munka és termelés mai színtere, mint ki fogjuk fejteni, átalakult a nem-anyagi munka 
hegemóniája alatt, az olyan munkát értve ezen, amely olyan, nem-anyagi termékeket hoz 
létre, mint az információ, a tudások, eszmék, elképzelések, viszonyok, és érzetek. Ez nem 
jelenti azt, hogy nincs többé ipari munkásosztály, amelynek tagjai megkérgesedett kézzel 
küszködnek a gépekkel, vagy hogy nincsenek többé mezőgazdasági munkások, akik 
megművelik a termőföldet. Azt sem jelenti, hogy az ilyen munkások száma globálisan 
csökkent. Valójában azok a munkások, akik elsődlegesen az immateriális termelésben 
érintettek, a globális egésznek csak egy kis töredékét képviselik. Inkább arról van szó, hogy 
az immateriális termelés tulajdonságai és jellegzetességei afelé tartanak, hogy átalakítsák a 
munka többi formáját és valóban a társadalmat, mint egészet is.”{390} „A nem-anyagi munka affelé tart, 
hogy kimozduljon a szigorúan gazdasági terület korlátozott birodalmából, és bekapcsolódjék 
a társadalom mint egész általános termelésébe és újratermelésébe.(…) A nem-anyagi munka 
{lényege szerint} csak közösen irányítható, és a növekvően nem-anyagi munkában a termelő 
együttműködés új, független hálózatainak gondolata fogan meg. Arra való képessége, hogy a 
társadalom minden aspektusát felhasználja és átalakítsa, illetve együttműködésen alapuló 
hálózati formája a nem-anyagi munka két olyan, rendkívül erőt adó jellemzője, amelyek által 
a nem-anyagi munka szétterjed a munka egyéb formáiba is. Ezek a jellemzők mintegy 
előzetes sűrítményként szolgálnak a ’sokaság’ társadalmi megszerveződéséhez, amely ma 



életet ad a permanens globális háborús állapottal szembeni ellenállás mozgalmainak. (Hardt–
Negri, 2004, pp. 65-67){391}. 

  
„A tudományos tudás olyan mértékben a gazdasági termelés része lett, hogy a domináns 
gazdasági paradigma átalakult az anyagi javak termeléséből magának az életnek a 
termelésévé. Amikor a tudás ennyire azonossá válik a termeléssel, nem lehet csodálkozni, 
hogy a gazdasági hatalmak ’brand’-jüket a tudáshoz kapcsolják és a tudás termelését alávetik 
a profit törvényeinek”.(Hardt–Negri, 2004, p.283). 
  
Bemutatják azt a folyamatot, ahogy az új termelési formák (és a tőke elleni küzdelem formái) 
fokozatosan ellehetetlenítették a tőke hatalmának számos hivatkozási alapját. „Ahogy a 
munka megtagadása már leválasztotta a tőkéről a munkaidő mérésének hatalmát, ahogy a 
proletárok megszerveződése már kiüresítette a termelői együttműködés formáinak a 
kapitalista kívánalmak szerinti rögzítését, ahogy a munka, amely az absztrakción keresztül 
intelligenssé vált, már leválasztotta az ésszerűséget a tőkéről”. (Negri, 1996, p. 169). (Kiem.: 
K.Á. – K. G.). 
  
„Még amikor a munkát leigázza a tőke, az még akkor is mindig szükségképpen megtartja az 
autonómiáját, és ez még tisztábban igaz ma, figyelembe véve a munka új, nem-anyagi, 
együttműködő formáit”. (Negri, 1996, p. 169). Ők nagyrészt annak tudják be az új termelési 
mód kialakulását, hogy a megnövekedett jelentőségű innovatív értelmiségnek szüksége van 
arra, hogy a környezete is mindinkább „szellemi” legyen. 

  
Másutt az új termelési módot „biopolitikainak” nevezik, véleményünk szerint azonban ennek a sajátos 
kategóriának az indokoltságát nem tudják kellő mértékben alátámasztani{392}. 
  
Függetlenül attól, hogy milyen kategóriával írják le az új termelési módot, kétségkívül Hardt és Negri 
termelési mód koncepciója áll a legközelebb ahhoz, amit mi igyekszünk e könyvben kifejteni, ugyanakkor 
fel kell hívnunk a figyelmet elméletük véleményünk szerinti gyenge pontjaira is. A „mainstream” 
tudományos közvélemény úgy reagált a szerzőpáros munkáira, ahogy az uralkodó rendszer alapjait 
megkérdőjelező írásokra általában szokott: ha nem keltenek közfigyelmet, agyonhallgatják; ha pedig igen, 
akkor „felszínes, publicisztikus, populista műveknek” titulálják őket, s ezt a véleményt adják tovább 
olyanok is, akik nem is olvasták az ominózus írásokat. Ez történt Negriék munkájával is, s ehhez a 
kórushoz semmiképpen sem szeretnénk csatlakozni. Munkájuk tele van invenciózus és az általában 
szokásosnál, s számos, a mainstream által ünnepelt, „vitathatatlan szaktekintélyként” emlegetett 
szerzőénél jóval mélyebb elemzésekkel; ők maguk a szó szoros értelmében szabad gondolkodók, akiknek 
gondolkodását nem köti gúzsba az az elméleti hagyomány – jelen esetben a marxizmus – sem, amelyhez 
leginkább kapcsolódnak. társadalomképük mindenképpen egyike a figyelemre méltó koncepcióknak. 
Ehhez képest mellékes, de ugyanakkor vitathatatlan, hogy egy-egy állításuk nem kellőképpen kidolgozott; 
néhol hajlamosak jól hangzó, de a tudományos megalapozást nem helyettesítő szóképek alkalmazására, 
az analógiát pedig itt-ott túlfeszítik: a „birodalmiság” általuk leírt egy-egy jellemzője nem igazán érvényes 
más birodalmakra (s talán erre a „Birodalomra” sem). Ilyenkor a posztmodernizmusra jellemző lebegő 
múltkezelés, átértelmezés látszik érvényesülni az ő munkájukban is. A „posztmodern” kategóriáját 
egyébként használják ők is a jelenkor leírására: általában igyekeznek a különböző elméletek olyan 
szintézisét létrehozni, amelyet azután az általuk bevezetett, illetve használt főbb kategóriák („Birodalom”, 



„sokaság”, „biohatalom”, „biopolitikai termelési mód” stb.) köré igyekeznek elrendezni. Bár művüket 
többek között nyilván azért is bővítették trilógiává, hogy az egyoldalú értelmezések lehetőségét 
csökkentsék, s bár, mint fentebb utaltunk rá, a második kötet („The multitude”) éppen ennek jegyében 
kellőképpen hangsúlyozza a hatalomnak alávetettek aktivitásának jelentőségét, az első kötet alapján („The 
Empire”) keletkezhet az olvasóban olyan benyomás, hogy az általuk „Birodalomnak” nevezett szerveződési 
formát túlságosan erős alanyisággal ruházzák fel. (Azt nem lehet vitatni, hogy a jelen társadalmában vannak 
olyan nagy hatalmú aktorok, mint az általuk leírt „Birodalom”, de a történelmet sosem egyetlen, bármily 
nagy hatalmú aktor alakítja{393}, hanem a legkülönfélébb cselekvők különböző célú törekvéseinek 
eredőjében jön létre – láttuk, hogy az ellenerők konstitutív szerepét egyébként ők is hangsúlyozzák). 
Attól, hogy külön (kötetekben) tárgyalják az események általuk feltételezett főszereplőit, végülis mindkét 
oldal – előbb a „Birodalom”, azután a „sokaság” szerepe – kicsit túldimenzionáltnak hat. Azt 
mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy sok determinisztikus elképzeléssel ellentétben jelentősnek látják a 
„sokaság” hatását a dolgok alakulására, ebben azonban kissé „átesnek a ló másik oldalára” és (a második 
kötetben) talán túlságosan is derűlátóak e „sokaság” antikapitalista lehetőségeit illetően: 
megfogalmazásaik itt utópisztikusnak hatnak. (Már csak azért is, mert a jelen negatívumaival szemben 
/lásd például Hardt–Negri, 2004, pp. 269-270/ sokkal kevésbé fogalmazzák meg egy új termelési mód 
valóságos jeleit, rendszerszintű pozitív célokat, s így – akárcsak Marxéknál – az általuk felvázolt 
alternatíva csupán mint a jelen negatívumainak tagadása jelenik meg, s ez helyenként óhatatlanul 
túlságosan absztrakt szintre tereli az érvelést{394}, és messianisztikus elemet visz a leírásba{395}, (mint ahogy 
az alternatív társadalmi alanyként meghatározott „sokaság” is túlságosan absztrakt kategória). 
  
Általában is elmondható, hogy a politikai jobboldal és baloldal szembenállásában egy olyan szemléleti 
különbség is jellemzővé vált az elmúlt két évszázadban, hogy míg a jobboldal egyfajta antropológiai 
pesszimizmust képvisel: az emberi természet megváltoztathatatlan negatívumait hangsúlyozza, és az 
értékek rombolásának tendenciájára koncentrál, erről panaszkodik, addig a baloldalra az antropológiai 
túl-optimizmus jellemző; az emberi természetet alapvetően jónak látva pusztán az adott társadalmi 
viszonyokat teszik felelőssé minden negatívumért, s ezért jövőképük paradicsomi, vagyis végletesen 
utópisztikus. Az emberiség sem nem jó, sem nem rossz, sem nem hanyatló, sem nem megigazuló: az 
egyoldalú jobboldali és baloldali gondolkodás szembenállása viszont annyiban kedvező a tőke 
szempontjából, hogy a tőkés érdekek képviselői így a tőkés társadalom potenciális ellenfeleit, a 
(prekapitalista alapállású) konzervativizmust és a (posztkapitalista alapállású) szocializmust-
kommunizmust ily módon be tudják szorítani a Múlt, illetve a Jövő pozíciójába, a (mindenkori) 
Jelent ily módon kisajátítva a kapitalista társadalmi rendszer számára. Ebből egyrészt az is 
következik, hogy a következetes és céljai érvényesítésére igényt tartó antikapitalizmusnak 
szakítania kell a (lényegileg a tőke érdekeit szolgáló) baloldali–jobboldali szembenállás 
tematizációjával, másrészt hogy olyan alapállást érdemes kialakítani, amely egyfelől 
antimessianisztikus, nem tételezi fel semmiféle édeni világ eljövetelét, másfelől viszont megőrzi 
a jövőorientáltság, a jelen állapotain változtatni kívánó és próbáló attitűd aktivizmusát. 
  
Az utópisztikus jövőkép oka szerintünk az is, hogy az antikapitalista fordulat alanyául megjelölt 
„sokaság”{396} valójában nem tud alanyként megnyilvánulni. Abban igaza lehet a szerzőknek, hogy a 
kapitalizmust nem egy körülhatárolható, elkülönült osztály fogja megszüntetni{397}, (hiszen a kapitalizmus 
meghaladása már a marxi koncepcióban is egybevág minden osztálytársadalom megszüntetésével, s ezért 
már Marxéktól sem volt következetes e fordulat alanyának szerepét egy osztálytól várni); ennyiben a 
„szingularitások” pluralizmusából összeálló sokaság előtérbe helyezése indokolt. (S a szellemi termelőkre 



jellemző is, hogy ilyen jellegű sokaságként szerveződnek meg). De véleményünk szerint Hardt és Negri 
ezzel kapcsolatban sem vonja le az új termelési mód általuk is világosan látott szellemi jellegéből adódó 
minden konzekvenciát. A szellemi termelési mód lényege az, hogy szellemi termelés, s így nem egyszerűen 
a „szinguláris akaratok sokasága” egyesül a változtatásokban, hanem a „szinguláris akaratok” szellemileg 
feldolgozott változata. Ez a „szellemi feldolgozás” a társadalmi viszonyok termelésének olyan folyamatát 
jelenti, amelyben nem minden és nem bármilyen emberi törekvés érvényesül, hanem csak – vagy legalábbis 
dominánsan – azok, amelyeket a szellemi mozzanat jellemez{398}. (Hogy melyek a „szellemi” jelleg fő 
jellemzői, mint erre többször utaltunk, a következő fejezetben próbáljuk meg kifejteni: ezek kifejtése 
nélkül nem világos, hogy mit jelenthet és hogyan jut érvényre egy nem-kapitalista alanyiság; ezek kifejtése 
nélkül ezért a tőkés társadalom „leváltásának” igénye csak utópisztikus vágyálom formájában jelenhet 
meg). 
  
Hardt és Negri egy kissé túlfeszíti a „Birodalom”-hasonlatot is. Egyrészt a római császárság világa ugyan sok 
mindenben hasonlít a mai világbirodalomra, sok egyébben azonban egyáltalán nem. Másrészt az 
analógiából levont következtetések sem mindig meggyőzőek.{399} 
  
Mint később még visszatérünk erre, alapvetően nem értünk egyet Hardt és Negri azon állásfoglalásaival 
sem, amelyek során különböző forradalmi stratégiák lehetőségét mérlegelik, mindazonáltal, mint 
említettük, az övék azon elméletek egyike, amely abban a tekintetben leginkább érintkezik a mi 
felfogásunkkal, amely szerint a jelen változásainak jelentős része a „szellemi termelési mód” 
kialakulásának jeleiként értelmezhető. Egy másik, a miénkkel némileg érintkező koncepció Toffler 
„harmadik hullám” elmélete. 



Toffler és a „harmadik hullám” 

Mint láthattuk, „harmadik hullám” felfogásával Toffler koránt sincs egyedül. A legtöbb ismertetett 
koncepció hármas időtagolásban gondolkodik (preindusztriális–indusztriális–posztindusztriális{400}, 
premodern–modern–posztmodern, prekapitalista–kapitalista–posztkapitalista). Ami Toffler egyes 
gondolatait figyelemre méltóvá teszi – annak ellenére, hogy vele szemben nem mindig igaztalan a 
„felszínes”, „publicisztikus” jelzők használata – az az, hogy érzékeny társadalomelemzőként számos 
olyan vonást vesz észre a ma viszonyai között, amelyek logikája kivezet a tőkés paradigmából. (Talán 
nem tévedünk nagyot, ha az ő esetében is éppen ennek is tulajdonítjuk a mainstreamnek azt a 
vehemenciáját, amellyel a fenti jelzőket szinte Toffler „epitheton ornansaiként” alkalmazzák. Másik – 
szerintünk éppen hogy pozitív – tulajdonsága, amely kiváltja ezt az ellenérzést, az, hogy egy olyan 
világban, amely az anti-esszencializmus ideológiájával próbálja meg elejét venni annak, hogy a rendszer 
lényegét megkérdőjelezzék, képes korszak-világképekben – korszellemben, kor-egészben, világképteremtő 
összhatásokban – gondolkodni, képes észrevenni különböző jelenségek valóságos közös nevezőjét{401}.) 
Toffler egyáltalán nem antikapitalista és gondolatmenetében sokszor keverednek lényeges dolgok 
lényegtelenekkel, de néhány megállapítását érdemes megemlíteni. 
  
Egyrészt lényegében ő is új termelési módban gondolkodik{402}. Az „ipari társadalom” leírásában indirekt 
módon azt fejti ki, hogy az eddigi társadalmi rendszer mely sajátosságait tekinti túlhaladottnak (részekre 
bontás, szabványosítás, specializáció, szinkronizáció, maximalizáció, centralizáció, az ezeknek megfelelő 
egységes oktatás, bürokrácia{403} s döntő elemként a piaci elidegenedés). Megállapítja, hogy az ipari 
korszakhoz kapcsolódó materializmus és a haladásideológia is válságba került, (az energiaforrások 
beszűkülésével, a társadalmi rendszerek és alrendszerek kaotizálódásával, az alkalmazkodóképesség 
túlfutásával és zsákutcákba torkollásával összefüggésben). A Toffler-felvázolta új paradigmában a 
társadalom már nem tömegtársadalom lesz{404}, hanem egy elektronizált, otthonközpontú, 
mozaikosan (hálózatosan) szervezett, mind nagyobb mértékben a humán szolgáltatásokra és a 
képzésre támaszkodó, rendszerszemléletű, integráló, interaktív és a hierarchiákkal szemben 
inkább a horizontálisan szervezett önigazgatásra épülő társadalom, (amelyben a fizikai munkán 
belül is mind nagyobb arányú lesz a számítógépen alapuló szellemi tevékenység{405}, s a gazdaság 
fő szereplője az „innovátor” lesz){406}. „Az anyagi termelés új rendszere teljes mértékben az adatok, 
eszmék, szimbólumok és szimbólumrendszerek azonnali közlésén és terjesztésén alapul” (…) „az új 
gazdaságot minden túlzás nélkül szuperszimbolikus gazdaságnak nevezhetjük.”(Toffler, 1993, p. 43). (Az 
államszocializmus bukását is abból vezeti le /ő is/, hogy nem volt képes ezzel a paradigmaváltással lépés 
tartani{407}). Toffler nagy figyelmet szentel a hatalmi jelleg átalakulásának is. Három hatalomtípust különít 
el, melyek mindegyike átalakulhat egymásba: az erőszakon, a pénzvagyonon és a tudáson alapuló hatalmat. Az 
erőszakon alapuló hatalmat elkerülhetetlennek tartja, mint a mindennapi lét erőszakmentesítésének 
alapfeltételét (Toffler, 1993, p. 31), és hangsúlyozza, hogy a munkaszervezésben is igen nagy jelentősége 
lehet (munkára kényszerítés) (Toffler, 1993, p. 52); ugyanakkor megállapítja, hogy az erőszakon alapuló 
hatalom a legalacsonyabb minőségű. A munkára kényszerítés erőszakos formáit fokozatosan háttérbe 
szorította a pénzeszközökkel, majd a tudáson alapuló manipulációval való munkára kényszerítés, vagyis 
előbb az ipari-kereskedelmi tőke hatalma, majd a „tudáshatalom”. Ezt a folyamatot a hatalom mind 
magasabb minőségre való emelkedésének tekinti (értelemszerűen legmagasabb rendűnek a tudás hatalmát 
minősítve; ezt, illetve a három kombinációját tartja egyszersmind a leghatékonyabb hatalomgyakorlási 



formának, a tudást a legdemokratikusabb hatalomforrásnak{408}). Kijelenti, hogy a kialakuló 
tudástársadalomban „a tudás, amely azelőtt az anyagi és fizikai hatalom kiegészítője volt, ma már 
azok legbelsőbb lényege”. (Toffler, 1993, p. 35). „A harmadik hullám civilizációjában mindenek közül 
a legalapvetőbb fontosságú nyersanyag egy kimeríthetetlen forrás lesz – az információ, beleértve 
képzeletvilágunkat is”. (Toffler, 2001, p. 381). 
  
Nézetei tehát a legtöbb eddig ismertetett elmélettel kompatibilisek, és bizonyos mértékig ezek 
szintézisére törekszik: épít Bellnek a poszt-indusztriális társadalomról alkotott nézeteire, átveszi a 
„tudástársadalom” illetve az „információs társadalom” fogalmat, a posztmodernizmushoz hasonlóan ő is 
válságban lévőnek látja a haladásideológiát, ő is „hálózatos” társadalomban gondolkodik, mint Castells{409}, 
s ő is azokhoz csatlakozik, akik szerint a jelenben zajló paradigmaváltás az egész kapitalista rendszer 
szemléleti alapjait kikezdheti. Bár ennek csupán egy-két összetevőjét fejti ki, felvetvén például, hogy: 
„hosszú távon a tudás – bizonyos értelemben – jóval nagyobb fenyegetést jelent a pénzügyi hatalomra, 
mint a szakszervezetek vagy az antikapitalista politikai pártok. Az információs forradalom ugyanis 
viszonylagosan csökkenti az egységnyi termékhez szükséges tőkét. Mi lehetne ennél súlyosabb változás 
egy tőkés gazdaságban?” (Toffler, 1993, p. 128). Másutt azt a tőkés termelési mód alapjait érintő – s 
könyvünkben korábban más vonatkozásban már szintén előkerült – kérdést veti föl, hogy vajon „lehet-e 
ugyanolyan értelemben birtokolni a szellemi tulajdont, mint a megfogható vagyontárgyakat? 
Vagy talán a tulajdonlás teljes koncepcióját újra kell értelmeznünk?” (Toffler, 1993, p.447). 
Megállapítja, hogy a gyárak fegyelme, ellenőrzési rendszere nem alkalmazható az új termelési 
módban, (Toffler, 1993, p. 289), amelynek a csak végrehajtó munkaerő helyett mindinkább 
kezdeményezőkre van szüksége. „Minden bürokrácia úgy működik, hogy a tudás horizontálisan 
felaprózódik, vertikálisan pedig újra egyesül.” (Toffler, 1993, p. 238). Toffler a hierarchiális aktusokkal és 
a bürokráciával szemben az információ szabad áramlása mellett érvel (Toffler, 1993, p. 245). 
  
Ezek a tapogatózások azonban Tofflert nem vezetik ki mégsem – őt sem vezetik ki – a tőkés paradigma 
koordináta-rendszeréből. Egyrészt (sokakkal együtt őt is) elbizonytalanítja az új paradigma 
egyértelműségében az, hogy a tőkének egyelőre a társadalom többi szereplőjénél jóval nagyobbak a 
lehetőségei az információtömeg átfogására és kezelésére, s az új paradigma lehetőségei sok tekintetben 
éppen hogy a tőke lehetőségeit növelik. Ő is hangsúlyozza, hogy az új termelési formák nagyon 
kifinomult manipulációkat tesznek lehetővé (például az adatok számítógépes manipulálását), és „minél 
automatikusabbak és extraintelligensebbek a hálózataink, annál jobban el vannak rejtve a szemünk elől az 
emberi döntések”{410}. Nem látja lefutottnak a különböző érdekek küzdelmét, de a legfőbb érdekütközést 
nem a tőke és a szellemi termelés logikája között feltételezi: a legfőbb veszélyt a fundamentalizmusban (a 
szekularizáció elleni támadásokban) látja, (beleértve a New Age-t is); valamint az egyébként általa is 
pozitívnak ítélt ökologizmusban (ha az a preindusztrializációhoz való visszakanyarodást jelent); és az 
idegengyűlöletben (anélkül, hogy – a legtöbb amerikai társadalomtudóshoz hasonlóan – ezek alapvető 
szociokulturális okait elemezné). A szellemi termelők és a tőke érdekeit egymással harmonizálhatónak 
véli, arra hivatkozva, hogy az információra alapozott termelés a tőkének is érdeke, hiszen nagymértékben 
racionalizál (csökkenti az anyag-, munka és járulékos költségeket, a termelés idő-, és térszükségletét); s így 
kiemeli a tőke érdekét az „információszabadságban” és az oktatás előtérbe helyezésében is – csak éppen 
azzal nem néz szembe, hogy amennyiben megmarad a tőke dominanciája az oktatás és az 
információtermelés fölött, akkor éppen az információszabadság nem érvényesül. Látja az információ 
hatalom általi felhasználásának súlyát és veszélyeit, de nem fejti ki, hogy miképpen lehetne a hatalmat (e 
tekintetben is) demokratizálni, s magának az információnak az előtérbe kerülésétől várja az 



információáramlás demokratizációját, (elfeledkezvén arról, hogy ő maga hangsúlyozta azt, hogy az 
információ nem semleges; hogy: minden egyes „tény” más „tényekből” vagy feltevésekből fakad, – 
amelyeket szándékosan vagy automatikusan – a létező hatalmi rendszer alakít ki. (Toffler, 1993, p.35). 
Eljut annak feltételezéséig, hogy a termelési eszközök a termelők birtokába kerülnek (hozzátéve, 
hogy lényegében úgy, ahogy Marx is prognosztizálta, csak nem a proletárok, hanem a szellemi 
dolgozók tulajdonába{411}). Ugyanakkor – Bellhez hasonlóan – megáll a tőkés termelési móddal való 
teljes szakítás előtt, és „kibékítő” megoldásokban gondolkodik, olyan jövőképet vázolva, amely a gyorsan 
elavuló scifikhez hasonlóan a jövőt végső soron a jelen meghosszabbításával, annak sok tekintetben 
változatlan továbbéléseként képzeli el. 
  
A végső konzekvenciák levonásához Toffler már csak azért sem juthat el, mert a szellemi termelés 
lényegét leszűkíti a szimbólumtermelésre (és forgalmazásra), erre utal fent idézett kategóriája, a 
„szuperszimbolikus gazdaság” is. Egy XVII. századi gondolkodót idéz, miszerint „a szimbolikus 
gazdagság át fogja venni a valóságos gazdagság helyét”, s ennek megvalósulását üdvözli a virtuális 
gazdaság huszadik századvégi térhódításában; a szellemi munkát pedig a szimbólumfeldolgozással azonosítja. A 
szimbólum, mint tervezett trilógiánk befejező kötetében ezt szeretnénk majd kifejteni, valóban 
kulcsfogalma a szellemi termelési módnak, azonban nem specifikuma. A szimbolikus jellegnek minden 
társadalomban nagyon nagy jelentősége van, és a szellemi termelést nem ez különbözteti meg a tőkés 
termeléstől. (Arról nem is beszélve, hogy a „szimbólum” hatalmas halmaz-fogalmában Toffler itt 
összemossa a szellemi termelésben valóban jelentős (sőt, meghatározó) szimbolizációs mozzanatot 
éppen a tőkés termelési mód egy jelentős absztrakciós technikájával, a csereérték és a pénz 
absztrahálódásának folyamatával, amelyben valóban szintén szerepet játszik a szimbolizáció, de – s ezt is 
ki szeretnénk fejteni majd a szimbolizáció-monográfiában – egészen másképpen, – s éppen e 
„másképpen” a lényeg – mint a par excellence szellemi termelésben). 
  
Toffler társadalomképe alapvetően (és túlságosan) optimista (sőt, olykor idillizáló). Optimizmusát az új 
termelési formák megjelenéséből meríti, ezektől – mintegy automatikusan – a világ „jobbá tételét” várja. 
A kibernetikától például az igazi demokrácia kifejlődését. Érvelése szerint a jelen társadalomban a 
visszacsatolás hiánya miatt a hatalom sem látja át a társadalmat. Ez a hatalmi forma olyan elképzelésen 
alapul, amely analóg a második korszak – alapvetően szintén visszacsatolás nélküli – gépeivel. A 
kibernetikában viszont – itt Beniger elméletével halad együtt – a visszacsatolás a döntő, s ez Toffler 
szerint természetesen hozza magával az igazi, széleskörűen kontrollált, interaktív demokráciát. (Toffler, 
1993. pp. 558-559){412}. Feltételezi, hogy egy ilyen társadalomba szerinte problémamentesen átfejlődhet a 
világ: „Olyan civilizációra gondolok, ami képes továbblépni egy új program megvalósítása felé, épp azért, 
mert a piac már megteremtődött” (Toffler, 2001, p. 311). Az új társadalomnak – hangsúlyozza – az 
embereket szükségképpen boldoggá kell tennie, mert míg a fizikai munka boldogtalanul is végezhető, „a 
magas szimbólumtartalmú tevékenységekben azonban a boldog munkások mindenképpen 
termelékenyebbek”. (Toffler, 1993. p. 120). Túl azon, hogy ez korántsem általános érvényű igazság, mint 
már másokkal kapcsolatban is hangsúlyoztuk, az idilli, paradicsomi jövőállapotok feltételezése elvben 
sem szolgálja igazán a társadalomelemzést, amelynek a mindenkori reális társadalmi állapotokkal kell 
szembenéznie, azok pedig nyilvánvalóan sohasem lesznek paradicsomiak. A „boldogság” – például az 
„igazságosságfok növekedésé”-vel ellentétben – formációelméleti elemzésben nem értelmezhető 
kategória. Tofflernek alapjában igaza van abban, hogy az új termelési formák kifejlődése a társadalom 
minden elemére hatást gyakorol, ám ez a hatás nem automatikus, és az elemzésben (s így Toffler 
elemzésében is) rövidre zárást (vagyis elméleti rövidzárlatot) eredményez, ha nem kerül sor azon 



viszonyok, érdekküzdelmek elemzésére is, amelyek az új termelési formákkal adekvát egyéb feltételeket 
(nagyon sok, e viszonyok, érdekküzdelmek alakulásától függő formában) kialakítják, (vagy éppen 
megakadályozzák kialakulásukat). Azért, mert a piac már megteremtődött, a társadalom még nem lép át 
egy nem-piaci társadalomba (hiszen a „megteremtődött piac” természetesen minden erővel önnön 
további dominanciájának fennmaradását is szolgálja). Látszólag kevésbé idillikus Toffler társadalomképe, 
amikor ő is így ír: „Ahogy a második hullám intézményei összeomlanak a fejünk fölött, a bűnözés terjed, 
a kiscsaládok (…) sorozatos töréseket szenvednek, a (…) hivatali apparátusok hebegnek-habognak és 
rosszul funkcionálnak, az egészségügyi intézmények rendszere recseg-ropog, és az ipari gazdaságok 
veszedelmesen imbolyognak, gyakran csak rombolást és pusztítást látunk magunk körül. A társadalmi 
hanyatlás azonban az új civilizáció születésének komposztágya” (Toffler, 2001, p. 380). Azonban itt is 
legfeljebb arról van szó, hogy Toffler egyrészt látja a fennálló rendszer dekadenciáját, másrészt azonban e 
hanyatlást elegendőnek is gondolja ahhoz, hogy abból az új – megint csak: automatikusan – kialakuljon. 
Abban ismét egyetérthetünk, hogy minden hanyatló társadalomban benne rejlenek az új paradigma 
lehetőségei, (sőt, maga hozza létre ezeket, s hanyatlásával valóban meg is erősíti őket, hiszen egyfelől a 
hanyatlás fényében felértékelődik mindaz, ami nem tartozik a hanyatlóhoz, másfelől maga a hanyatló is 
belőlük, az ő potenciáikból tudja a maga hanyatló vitalitását ideig-óráig fenntartani). Ugyanakkor a 
hanyatlás stagnálásba is merevedhet, a romboló energiák eluralkodásába, káoszba is torkollhat; az „új 
civilizáció születésében” azoknak a feltételeknek is világosaknak kell lenniük, amelyek az új felépülését, 
(új) rendszerré szerveződését is lehetővé teszik. 
  
És itt kulcsfontosságú válik az új rendszer megszerveződésében alanyi szerepet játszó – és Hardt és 
Negri „sokaságánál” konkrétabb – aktorok pontos meghatározása is. 



II. Kísérletek az új alany meghatározására 

Az eddig ismertetett (és a további, elképzelhető) „új világ” elméletek alapvetően abból a 
szempontból különböznek egymástól, hogy a mindenki által érzékelt változásokat milyen 
szimbolikus értelmezési keretbe helyezik, vagyis a társadalmi jelenségek megragadására 
használt fogalomrendszerek, társadalomelméleti kategóriák közül melyikhez kapcsolják 
elsősorban hozzá. (Termelési mód, tőkeviszony, haladás-modernitás, a társadalomszerveződés formája, 
visszacsatolás-kontroll, biztonság-kockázat, munka-szabadidő, stb.) E kategóriák egyáltalán nem 
zárják ki egymást, mint ahogy az egyes elméletek sem, csak másra vonatkoznak, a komplex 
valóság más elemét emelik ki. Ahol ellentétbe kerülnek egymással – például annak 
értékelésében, hogy a változások belül maradnak-e a tőkés paradigmán, vagy új koordináta-
rendszerbe vezetnek át – ott sincs összeegyeztethetetlenség: a jelen valóság azért engedi meg 
mindkét értelmezést, mert maga a valóság kettős: még a tőkés paradigma dominál, miközben 
egyre több benne az olyan elem, amely már egy másik termelési móddal, illetve társadalmi 
formációval adekvát. Az, hogy ki melyik megoldást választja, persze elhelyezi az elméletalkotót azon 
szembenállás valamely oldalán, amely a régi paradigma fenntartását és az új paradigma kibontakozása 
érdekében tevékenykedők között folyik, de ezt sem jogos a hagyományos „mozgalmi” mentalitással, 
fekete-fehéren, mintegy a „haladás oldalán állók” és „reakciósok” szembeállításával értékelni, hiszen a 
történelem dialektikája sokszor bebizonyította már, (s amit nem győzünk elégszer hangsúlyozni), hogy a 
társadalmak változása olyan bonyolult, nagyon sok összetevőjű folyamat, hogy bizonyos 
körülmények között éppen a „reakciós” törekvések adják a legnagyobb lökéseket az „új” 
kifejlődéséhez, (mindenesetre az ő tevékenységük is részévé, vektorává válik e fejlődési 
iránynak), s az sem ritka, hogy másfelől éppen az „új” leglelkesebb híveinek tevékenysége vezet 
a fejlődés megtorpanásához{413}. 
  
A koncepciók elválaszthatatlanok attól is, hogy az elméletalkotók milyen társadalmi szereplőket tekintenek 
a változások fő alanyának. Itt kölcsönhatás áll fenn: a választott értelmezési modell nagymértékben 
meghatározza, hogy kik lehetnek az adott modellben a főszereplők, de az is kétségtelen, hogy a 
legfőbb aktoroknak látott társadalmi csoportok kiválasztása már eleve befolyást gyakorol az 
egész társadalmi modell kialakítására, arról nem is beszélve, hogy egy-egy csoport „magánvaló” 
társadalmi tényezőként való tudatosítása önmagában is „magáértvalóvá” teheti az adott 
csoportot, s felerősítheti aktív szerepét a társadalom alakulásában. Ezért érdemes külön is számba 
venni azokat az elméleteket, az elméletek azon oldalait is, amelyek a szóban forgó változások alanyait 
igyekeznek jellemezni (különös tekintettel azokra a modellekre, amelyek a mi hipotézisünk szerinti fő 
aktorok, a „szellemi termelők” csoportjának valamilyen megközelítését képviselik). 



Az új alany meghatározásai: Mills és a „fehérgallérosok” 

Az előző fejezetben láthattuk, hogy Mills a „fehérgallérosok” fogalmával a döntően szellemi munkát 
végzők csoportját állítja szembe a tőketulajdonos polgársággal és a döntően fizikai munkát végző 
(„kékgalléros”) munkássággal, (amelytől a munkamegosztásban kialakult magasabb presztízse is 
megkülönbözteti). (Tehát a csoportot a tulajdonviszonnyal és a végzett munka jellegével, illetve az ebből adódó 
presztízshelyzettel definiálja). Azt is láthattuk, hogy e csoport, mint egyfajta „középosztály” akkor vált a 
szerző figyelmének tárgyává, amikor a bürokratizáció és kommercializáció kettős tendenciája a második 
világháború után kulturális-antropológiai fordulathoz, a Riesman által „kívülről irányított”-nak nevezett 
ember kialakulásához vezetett, ami egyben azt is jelentette, hogy a korábban a „kézműves” módján 
(legalább az alkotói folyamat tekintetében relatíve) önálló értelmiségiek jelentős része mindinkább 
betagozódott a bürokratikus apparátusok és az üzleti vállalkozások rendszerébe{414}. Az így 
kialakult „fehérgalléros” munkakörök mindegyikét nem lehet minden tekintetben „értelmiségi” 
tevékenységnek tekinteni; a Mills által választott kategória azért is szerencsés, mert az összefonódott 
bürokratikus és üzleti rendszer, egy mindinkább korporatív rendszer szereplőjeként uniformisával jellemzi a 
szellemi munkavégzők csoportját, erősen hangsúlyozva (és sok konkrét, az egyes „fehérgalléros” 
területek alakulására vonatkozó leírásban, elemzésben illusztrálva) azt is, hogy e korporatív közös nevező 
mellett nagyon nagy különbségek vannak az egyes „fehérgallérosok”, szellemi munkavégzők{415} 
helyzetében, tevékenységének jellegében és társadalmi szerepében{416}.{417} 
  
A csoport érdekérvényesítő ereje nem túlságosan nagy, nem utolsósorban azért, mert szervezettségük 
alacsony fokú. A szakszervezet például nem tartozik a „fehérgallérosok” igazi érdekvédelmi formái közé: 
Mills ezt annak tulajdonítja, hogy a szakszervezetiség jellege nincs összhangban a szellemi 
munkavégzéshez kapcsolt presztízzsel és individuális öntudattal. Ha egy fehérgalléros, érvel Mills, a 
szakszervezethez csatlakozik, azt gondolják róla, hogy nem elég erős, (nincs mögötte elég szellemi háttér) 
ahhoz, hogy megvédje az igazát. Észrevételezi azt is, hogy a „fehérgallérosok” gyakran nem „Union”-
nak, hanem „Association”-nak vagy Céhnek (Guild) hívják magukat{418}. (Ez pedig arra utal, hogy a 
„fehérgallérosok” nem a tömegtársadalmak osztályharcban egyesülő erői közé tartoznak, 
hanem részben független egyének társulásait alkotják – ami mellesleg a Hardt-Negri elmélet poszt-
indusztriális szerveződésformájával (a „multitude”-dal) harmonizál –, részben olyan érdekérvényesítő 
csoportosulásokat alkotnak, amelyek a preindusztriális kor kézműveseinek befelé függő, kifelé független 
helyzetét próbálják meg fenntartani){419}. Szervezettségük gyengeségének is köszönhetően a burzsoázia 
felülről tekint rájuk, ők maguk pedig alapvetően passzívan viszonyulnak saját helyzetükhöz. (Mills úgy 
fogalmaz, hogy a fehérgallérosok – legalábbis saját érdekérvényesítésük tekintetében – inkább 
utóvédharcosok, /rear-guards/ mint aktív mozgatók). Míg a liberalizmus és marxizmus azt feltételezte, 
hogy az ember az érdekeit követi, állapítja meg Mills, ez sok tekintetben tévedésnek bizonyult. A valóság 
– legalábbis az USA fehérgallérosait illetően (bár hozzáteszi, hogy 1930-tól az értelmiség körében egyfajta 
„baloldali divat” bontakozott ki) – inkább a politikai passzivitás. (Most egyelőre félretéve azt, hogy az 
európai tapasztalatok egészen mások, s az értelmiség politikai aktivitásában azóta – közben volt 1968 is! – 
az Egyesült Államokban is nagyon sok változás történt, s zárójelbe téve azt a tapasztalatot is, hogy azért 
az értelmiség érdekérvényesítő lehetőségei képzettsége, helyzete és presztízse folytán is sok 
vonatkozásban jobbak a fizikai munkavégzőkénél, annyit talán érvényesnek fogadhatunk el Mills 
megfigyeléseiből és követeztetéseiből is, hogy a fehérgallérosok – legalábbis általában és többségükben és 



eddigi tapasztalataink szerint – nem mutatnak – olyan „osztályharcos” jelleget és szervezettséget mint 
„kékgalléros” társaik). Mills ezt azzal magyarázza, hogy az USA-ban az osztálystruktúrával azért sem 
harmonizál az osztálytudat, mert az osztályszempontokat, a tulajdonviszonyokat keresztbe metszik más 
szempontok{420}, például a presztízsszempontok. A szellemi munkavégző pedig gazdaságilag lehet, hogy 
proletarizálódik, de ezt kiegyenlíti, ha presztízse magasabb marad. Az pedig, hogy nem tartozik a 
tulajdonosok közé, nem vezeti feltétlenül a tulajdon ellen lázadók közé sem, hiszen a tulajdonnélküliség 
nem torkollik feltétlenül pauperizációba és az indulatok ezzel járó radikalizálódásába. (Mills, 1951, p. 
297). (Abban feltétlenül igazat kell adnunk Millsnek, hogy a tulajdonnélküliség önmagában valóban nem 
elegendő kritériuma még az osztályhoz tartozásnak sem, nemhogy az osztályöntudat kialakulásának). 
  
Bár Mills látlelete óta nagyon sok változás történt a szellemi termelők helyzetében (s éppen 1968 
következtében közülük sokaknak jelentősen megnőtt a befolyása), néhány Mills említette sajátosság 
továbbra is jellemző (például a szervezettség viszonylagos hiánya: ha vannak is csoportosulások, a 
„fehérgallérosok” összességének egyelőre (?) semmiféle összefogó szerveződése nincsen). 
  
Mills a fehérgallérosoknak a bürokratikus gépezetbe való betagozódását regisztrálja{421}, megállapítja, hogy a 
munkavégzők oldalán (s ez a szellemi munkavégzőkre is érvényes), elvész az „idő feletti 
rendelkezés”, s ez mind nagyobb hajszoltságban jelentkezik; a szellemi munkavégzők (is) 
mindinkább gépekhez rendelődnek hozzá, (egy helyütt úgy fogalmaz: az értelmiségiek mindinkább 
„technikusokká” válnak), s munkájuk általában is mind gépiesebb jellegűvé, és 
elidegenedettebbé{422} alakul{423}. (Bár azóta ebben is jelentős változások történtek, és a hálózatok 
kialakulásával a fentiekkel ellentétes folyamatok is megindultak, de a társadalmi alapstruktúrát tekintve a 
„gépezet” uralma, és a munka fokozódó hajszoltsága továbbra is jellemző). A „gépezet” jelleg nem csak 
az államapparátusban érvényesül: a szellemi termelők hasonlóképpen „működnek” az üzleti szférában is 
(Mills példája ebben a hipermarket, amelynek a kiskereskedelmet félresöprő, összehangoltan működő 
gépezete szintén nagymértékben szellemi termék). 
  
Mills az egyik első ábrázolója a huszadik század közepén megváltozott arányoknak és szerepeknek. A 
szellemi termelést a fizikai termelés mintájára írja le: termelőkről, nagykereskedőkről (wholesaler), 
kiskereskedőkről (retailer), és fogyasztókról beszél. A fehérgallérosokat ily módon a társadalom mind 
fontosabb résztvevőiként mutatja be, ugyanakkor azt is fontos jellemzőjüknek tekinti, hogy többségében 
nincs kapcsolatuk az „élettel” (az „alsóbb osztályokkal”){424}. Ezt annak tulajdonítja, hogy az Egyesült 
Államokban nincsen olyan baloldali nyomás, amely erre szorítaná, és a Gramsci által használt értelemben 
„szerves” értelmiségivé tenné őket. Legfőbb sajátosságuk: képzettségük, (azokra a „fehérgallérosokra” is, 
akik kevésbé képzettek, a képzettek presztízse sugárzik át){425}. E képzettség, Mills értelmezésében is, 
akárcsak Bourdieunél, egyfajta „tőke”{426}, a „fehérgallérosok nagy része szerinte már csak ezért sem 
antikapitalista, jóllehet tulajdon nélküli. Helyzetüket ebből a szempontból is „középsőnek” tünteti fel. 
Egyrészt megállapítja, hogy elmúlt a burzsoáziával való szoros szövetségük ideje (szemben a XVIII. 
századdal, amikor még együtt harcoltak a feudalizmus ellen){427}, másrészt többször is kiemeli, hogy nem 
képeznek politikai ellenerőt, amit a „fehérgallérosok” többségének a politikából való általános 
kiábrándultságával is magyaráz. „Fehérgalléros” középosztálya nem az európai értelemben vett 
középosztály, (annál alacsonyabb státuszú), és hangsúlyozza, hogy a „fehérgallérosok” csoportjának 
egészét nem is lehet középosztályként jellemezni, ugyanakkor leginkább ezzel a „közép” helyzettel tudja 
jellemezni azt a tényt, hogy az általa leírt „új társadalmi alany” a klasszikus osztályviszony egyik 
oldalára sem tűnik besorolhatónak. 



  
Mills e koncepciójának recepciójából két mozzanatot emelnénk ki. 
  
A szellemi termelők közben lezajlott radikális megmozdulásainak hatása és a tőkés termelési mód mind 
többek által észrevételezett negativitása felerősítette azt a gondolatot, hogy a szellemi termelők 
szükségképpen szembekerülnek a tőkével, mert annak elidegenedett viszonyai egyre inkább korlátai a 
szellemi termelés szempontjából alapvető autonómiának, a képességek szabad fejlődésének (lásd erről 
például Gorz: Strategy for Labor című tanulmányát). Bell – részben Millsre is támaszkodva – azzal érvel e 
felfogással szemben, hogy a „fehérgallérosok” nem akarnak „munkások” lenni, semmiképpen 
sem lesz belőlük új munkásosztály. (Bell, 1974, p.151). Mills elemzése több szempontból is igazolja 
ezt a véleményt. Ám Gorz és Bell egymással ellentétes irányú érvelése nem rombolja le a másik igazát. Mi 
magunk, mint a fentiekből már kiderülhetett, úgy látjuk, hogy a szellemi termelők valóban nem válnak az 
egyébként fokozatosan visszaszoruló klasszikus munkásosztály részeivé, ám – főleg ha a tőke 
proletarizálni igyekszik őket, de egyébként is – ettől még nemhogy szembekerülhetnek a tőke érdekeivel, 
de éppen ők testesíthetik meg annak legígéretesebb alternatíváját. 
  
Castells Mills másik nagy sikerű könyvére, „Az uralkodó elit”-re (Mills, 1962) reagálva azt vitatja, hogy az 
elit nem „összeesküvésszerűen” zárja magát; elkülönülését egyes kulturális kódok birtoklása magában is 
biztosítja. (Castells, 2005, p.538). Ezáltal a szellemi termelőket, mint e „kulturális kódok” termelőit 
szükségképpen az uralkodó elithez köti. Mills azonban nem véletlenül szentel két különböző könyvet a két 
témának: bár szellemi munkavégzői közül néhány alcsoport az „uralkodó elit” tagjaként is megjelenik, 
Mills elválasztja egymástól a társadalomban érvényesülő (osztály) hatalom világát (és az e hatalmat 
gyakorló uralkodó elit képződését, amelyben a szocializáció során megszerzett kulturális kódok birtoklása 
és a tudatos, hatalomépítő aktivitás egyaránt szerepet játszik), attól az új társadalmi csoporttól, és e 
csoport képződésétől, amelynek szociológiai jellegzetességeit („felfelé” és „lefelé” is meglévő 
kapcsolódásaikat is figyelembe véve) alapvetően középső helyzete és sajátos, egyre fontosabbá váló 
munkája határozza meg. 



Az új alany meghatározásai: Menedzserek 

Míg Mills a szellemi munkavégzők csoportjának egészében látja az új alany megjelenését, sokan leszűkítik 
ezt a csoport azon részére, amelyben egy újfajta hatalomgyakorlás képviselőit vélik felfedezni. (E leszűkítés 
mellett felhozható érv, hogy az osztályhatalmat sosem a szociológiailag körülírható osztályok egésze 
gyakorolja: a burzsoázia osztályhatalmát sem a kiskereskedő testesíti meg, – jóllehet persze ő is része a 
„burzsoá” osztálynak –; hanem azok az elitcsoportok, akik közvetlen hatalmi eszközökkel is 
rendelkeznek az adott társadalmi forma érdekeinek érvényesítéséhez. Így ha az új alanyt a szellemi 
munkavégzőkben, szellemi termelőkben, „fehérgallérosokban” keressük, – az elitre koncentráló felfogás 
szerint – igazi alanyiságot, tudatos, „osztályérdekű” aktivitást ebben az esetben is e nagyobb halmaz 
hatalmi helyzetű elitcsoportjától várhatunk). Ezt a csoportot szokás menedzserként, technokráciaként{428} 
jellemezni. 
  
E csoport megjelenését már a huszadik század elején regisztrálták. A menedzserek szerepét kiemelők 
véleményei alapvetően abban térnek el, hogy ezt az új csoportot a tőkés társadalom egy új belső elitcsoportjaként 
értelmezik-e, vagy éppenséggel egy új társadalmi forma (és az ahhoz kapcsolódó új „uralkodó osztály”) előhírnökeit 
látják-e bennük. Sokan (Millsszel szemben is) azt hangsúlyozzák, hogy a hatalom megoszlása az üzlet és 
menedzsment között nem csökkenti, hanem növeli azt; nem újfajta osztálytársadalom jön létre: a régi, a 
kapitalista uralkodó osztály része a menedzser is, csupán arról van szó, hogy a társadalom fokozódó 
diverzitásával az uralkodó osztályon belül elválnak – és ennek következtében bizonyos szempontból 
(de aligha a rendszer lényegét illetően) egymással ellenérdekűekké is válhatnak – a tulajdonosi és 
menedzseri szerepek megjelenítői. (E nézet támaszkodhat Gramsci „szerves értelmiség” felfogására 
is, miszerint: „azok a ’szerves’ értelmiségiek, akiket minden új osztály önmagával együtt létrehoz és 
fokozatos fejlődése során kinevel, többnyire nem mások, mint az új osztály által megteremtett új társadalmi 
típus eredeti tevékenységének ’specializálódott’ részmozzanatai.” {Gramsci, 1974, p. 173. /Az értelmiség és a 
kultúra szervezete/, Kiem.: K. Á. – K.G.}. A menedzserek, sőt, a szellemi munkavégzők további 
csoportjai is ilyképpen belső, az uralkodó termelési mód szellemét hordozó csoportjai a társadalomnak. 
„Minden társadalmi csoport, amikor a gazdasági termelés egyik lényeges funkciójának talaján 
megszületik, egyúttal szervesen megteremti az értelmiségieknek egy vagy több rétegét, amelyek a 
csoportot homogeneitással ruházzák fel, és tudatára ébresztik saját funkciójának, nemcsak gazdasági, 
hanem társadalmi és politikai téren is: a tőkés vállalkozó önmagával együtt létrehozza a műszaki 
szakembert, a politikai gazdaságtan tudósát, az új kultúra, az új jog megszervezőjét, stb. stb. Figyelembe 
kell vennünk azt a tényt, hogy a vállalkozó már egy magasabb rendű társadalmi képződményt képvisel, amelyet 
egyfajta irányító és technikai /vagyis értelmiségi/ képesség jellemez: nemcsak tevékenységének és 
kezdeményezésének elhatárolt szférájában kell bizonyos technikai képességgel rendelkeznie, hanem más 
szférákban is, /legalábbis a gazdasági termeléshez legközelebb álló területeken/ meg kell szerveznie az 
emberek tömegeit, azok ’bizalmát’, akik pénzüket az ő vállalkozásába fektetik, akik áruját megvásárolják, 
stb.” {Gramsci, 1974, pp. 172-173. /Az értelmiség és a kultúra szervezete/. Kiem.: K. Á. – K. G.}. Ily 
módon a vállalkozó maga is egyfajta, vagyis tőkés alapokon álló szellemi termelő, a menedzser pedig – és több 
más szellemi-termelői csoport is – ily módon szerves része a burzsoáziának.) 
  
Mások szerint a tulajdonosi és menedzseri (illetve egyéb szellemi munkavégző) feladatkörök közötti 
diverzifikálódás a társadalom alapjait érintő elmozdulásokat eredményez, és új osztályviszonyokat és uralkodó 



osztályt hoz létre. Már Weber vagy Schumpeter is felvetették egy olyan posztkapitalista fejlődés 
lehetőségét, amelynek útja nem a munkásmozgalmak által feltételezett szocializmusba vezet, hanem 
egyfajta államtársadalomba, bürokrata társadalomba, amelyben a legfőbb tevékenység a dolgok 
igazgatása, s ez szükségképpen kulcshelyzetbe hozza azt a csoportot, amelynek ez a legfőbb erénye: a 
technokráciát. James Burnham: „The Managerial Revolution” című művében e koncepció 
alátámasztására ugyanazt az érvet használja, amellyel fentebb mi a szellemi termelési mód létrejötte 
mellett érveltünk: a polgári társadalom hajnalán nem a parasztság döntötte meg a feudalizmust{429}, hanem 
a burzsoázia, mint harmadik erő. A XX. században szerinte hasonló szerep a bürokráciáé. Bell 
mindezekre támaszkodva azt is az „új osztály” melletti érvként sorakoztatja fel, hogy az állami 
menedzserek (mint a feltételezett új hatalom képviselői) sokszor ütköznek az (egyes tőkés vállalkozások 
érdekeit képviselő) vállalati menedzsmenttel{430}. Ezt az „állami” alanyt egy egész „értelmiségi 
osztállyal” azonosítva beszélnek aztán olyan új osztályhatalomról, amelynek legeklatánsabb 
példájaként a megvalósult államszocializmusokra hivatkoznak, s arra, hogy a bürokratikus 
osztályhatalomnak ezt a kialakulását (és az „új osztályt”) már Bakunyin megjósolta, az anarcho-
szindikalista Waclaw Machajski pedig már 1899-ben úgy jellemezte az új osztály hatalomátvételét, (az 
írástudóknak ezt az „árulását”), hogy az értelmiségi osztály a munkásosztály vállán megy a hatalomba. 
Bell megállapítja ugyan, hogy ez az új osztály meghasadt, s (az államszocializmusban) a tudományos 
értelmiség szembekerült a pártbürokráciával, (az egyes csoportok érdekellentéteit a lényegében ehhez az 
elméleti irányhoz csatlakozó Konrád és Szelényi még finomabban ábrázolja), de – eszerint az elmélet 
szerint – az egyes alcsoportok küzdelme ellenére a lényeg az új alapokon szerveződő új uralkodó osztály 
megjelenése. (Az új alap az állam önállóvá váló szerepe: Bell itt azt is bizonyítéknak tekinti, hogy az állami 
és a gazdasági szempontok szembekerülése, és az állami szempontok uralkodóvá válása éppen egy olyan, 
„marxista” társadalomban következett be, amelynek ideológiája eredetileg a gazdaság és az állam 
összefonódását állította. Az állam logikája – és az ezt képviselők érdekképviselete – eszerint az új 
viszonyok között mindennél erősebbnek bizonyul). 
  
Az államszocializmus mibenlétének elemzésére (s ezen belül az államszocializmusokban létrejövő „új 
osztályra” vonatkozó elméletek értelmezésére) egy külön fejezetet szentelünk. A „menedzser”-
társadalom jellemzését azonban adekvátabb megközelítésben tanulmányozhatjuk, ha a menedzser, mint 
új társadalmi alany megjelenését (az akár kapitalistának, akár posztkapitalistának tekintett) nyugati 
társadalmakban vesszük szemügyre. Mint azt például John Kenneth Galbraith teszi. 
  
Galbraith „Az új ipari állam” című művében az új, államcentrikus forma kulcsmozzanatának a tervezést 
tekinti (ami a szovjet típusú pártállami rendszernek és a keynesi kapitalizmusnak közös eleme){431}. A 
tervezés szerepének megerősödését egyrészt a hidegháborúból eredezteti, amelyben mindig fel kell 
készülni a potenciális ellenség akcióira, másrészt abból, hogy a huszadik századra a termékek jelentős 
része olyan bonyolulttá vált, hogy alapos tervezés nélkül túlságosan kockázatos lenne az előállításuk, 
harmadrészt s talán legfőképpen abból, hogy a piaci hatékonyság megköveteli a piac fokozott 
ellenőrzését (beleértve a fogyasztók magatartásának ellenőrzését is). Galbraith szerint mindezzel 
összefüggésben a hatalom a tőkétől a menedzsmenthez ment át (beleértve az ipari szervezetet is). 
Elismeri Marx igazát abban, hogy a tőke hatalma kiterjed az államra is, de az általa bemutatott folyamatok 
jelenében csak a döntési szintek formális decentralizálását látja, és nem veszi észre, (s véleménye e 
tekintetben igen tipikus a menedzserrétegben, vagy a szervezetek egyéb szellemi munkavégzőiben új 
osztályt látók között) hogy az állam, a menedzsment – de az egyes vállalkozások ipari szervezete is – 
miként képviseli az „össztőkés”, a tőke érdekeit. 



  
A szervező-irányító menedzsmentnél még fontosabb jelentőségűnek gondolja az új struktúrában a 
speciális tudással rendelkezők (a szakértők) szerepét; úgy látja, hogy valójában ők irányítanak. Ezt a 
csoportot Galbraith „technostruktúrának” nevezi. Itt azonban nem tisztázza kellőképpen, hogy mit is jelent 
az irányítás: az egyes döntések során kimondott „döntő szó” nem azonos az érvényesülő érdekkel: gyakori 
a társadalomban, hogy mások mondják ki a „döntő szavakat”, mint akiknek valójában érvényesülnek az 
érdekei.{432} 
  
Galbraith mindenesetre úgy látja, hogy ebben az új ipari társadalomban már nem a tőke érdekei az 
alapvetőek: a technostruktúrának már nem a profitmaximálás a legfontosabb szempontja. A 
technostruktúra, a menedzsment képviselői – a tulajdonosoktól eltérően – nem törekedhetnek személyes 
profitmaximálásra (kivéve persze, ha jelentős érdekeltségük, részvényhányaduk van a cégben, de a „cég” 
szempontjai akkor is előbbre valóak az ő személyes profitszerzésüknél). Így hát, amikor 
profitmaximálásra törekednek, ezt valóban a tőke érdekében teszik, (saját motivációjukat ehhez a siker 
ambíciója biztosítja. Galbraith ennek kapcsán megjegyzi, hogy a kényszer és az anyagi motiváció mellett a 
magasabb eszményekkel, „ügyekkel” való azonosulás, illetve a saját elképzelés érvényesítésének vágya is 
motivál. E kettő együtt járhat anyagi ösztönzéssel, és egymással is. Hogy ki melyikhez igazodik, alkat 
kérdése is). Mivel azonban az ő érdekük nem közvetlenül a profitmaximálás (legfeljebb ez az az „ügy”, 
amellyel azonosulnak), így a technostruktúra, a menedzsment kezébe került döntési lehetőség 
megváltoztatja a társadalom arculatát. 
  
Például úgy, hogy a tervező a piac fölé kerekedik. Ha egy cég nem profitorientált, a piaci társadalomban 
elbukik. Ha viszont az lesz, teljes egészében kiszolgáltatja magát a piac fennhatóságának. A 
tervgazdaságban, mondja Galbraith, ez megfordul. Most már a tervezők próbálják meg befolyásolni a 
piacot. (Galbraith, 1970, p.139). Mivel azonban e tevékenységük sikeressége esetén a tervezés által 
előnyhöz juttatott vállalkozás jelentős nyereséghez jut, a tervezés által megtámogatott termelő vagy 
kereskedő tőkének (és/vagy az államnak) már csak ezért is érdeke lehet a technostruktúra fokozott 
alkalmazása, (és általában a szellemi termelés fejlesztése, s e folyamatba való bekapcsolása, még akkor is, 
ha tartania kell attól, hogy ezek az „új emberek” a maguk sajátos érdekeit is megpróbálják majd 
érvényesíteni). A tőke szempontjából tehát e fordulat fő hozadéka az, hogy a kínálati oldalt uraló tőke 
erős dominanciára tesz szert a keresleti oldal felett (a keresleti oldalon szintén jelen van ugyan a tőke, de 
ott sorakoznak mindazok a nem-tőkés szereplők is, akiktől a tőke hasznot tud elszívni, ezért a tőke 
érdeke végső soron mindenkor a kínálati oldal dominanciája). A lényeg az, hogy a keresletet nem a 
fogyasztó, (és nem is az állam) határozza meg, hanem mindinkább az árut és szolgáltatásokat termelő 
cégek manipulációja. (Galbraith, 1970, p. 143). 
  
Hogy pontosan látja-e az új társadalmi „alany” mibenlétét, ezen lehet vitatkozni, (a menedzser-bürokrácia 
esetében például a személyes profitmaximálásra törekvés sincs olyan feltétlen ellentétben a szervezet 
optimalizálására való törekvéssel, mint ahogy az az ismertetett kifejtésben szerepel), az azonban 
kétségtelen, hogy Galbraith eléggé összetetten ábrázolja a fejleményeket. Egyrészt megállapítja tehát, 
hogy a társadalomban fokozottabb szerepre tett szert a tervezés és ezzel a technostruktúra. Másrészt látja, hogy 
tevékenységük gyakran tőkeérdekeket szolgál. Véleménye pedig alapvetően az, hogy az új „alanynak” 
mindinkább a saját lábára kellene állnia, érvényesítenie különérdekeit. Úgy látja, hogy a tervezés, az állam 
beavatkozása mindenképpen szükséges az ár-bér szabályozáshoz; a munkaerő képzésben; a globális 
kereslet szabályozásában (Galbraith, 1970, p. 336). Ugyanakkor megszólaltatja azokat a félelmeket is, 



amelyek az állam túlsúlyától féltik a magáncégeket. (E félelmek mellé odahelyezve azokat az 
álláspontokat, amelyek éppenséggel attól féltik a társadalmat, hogy az állam túlságosan a magáncégek 
érdekeinek befolyása alá kerül, azt az álláspontot képviseli, hogy a piacot és a tervezést egymás 
kiegészítőjének kell tekinteni, és a társadalom, a szervezetek és az egyének céljainak{433} összhangjára, 
kiegyensúlyozására kell törekedni). Tisztában van azonban azzal is, hogy az egyes értékek védelmében 
való fellépés nem mindig azt szolgálja, amit a szó szoros értelmében képvisel. Hivatkozik például azokra 
a (liberális) álláspontokra, amelyek a piac működését az egyén kielégülési törekvéséből vezetik le, s amelyek 
erre építve azt a véleményt képviselik, hogy igen negatív – mert az „egyéni szabadságot” romboló – 
következményei vannak például annak is, ha az állam korlátozza a silány, káros dolgokat, ha ezek is 
szükségleteket elégítenek ki”. Galbraith ehhez hozzáfűzi: Ez „a doktrína voltaképpen a szervezet” 
{tudniillik az e „szükségletek” kielégítésére termelő, s az e „szükségleteket” is megtermelő ipari 
szervezet} „érdekeit álcázza”. (Galbraith, 1970, p. 257). Megállapítja azt is, hogy vannak olyan, a 
társadalom számára nagyon fontos területek, amelyekkel szemben az ipari rendszer ellenséges, mert 
feleslegesek, másodlagosak a számára, mert kívül esnek a rendszerén, logikáján: ilyen például az 
egészségügy{434} vagy még inkább a művészet. Úgy véli, hogy az ipari rendszer egyrészt igen fontos és hasznos, 
mert kielégíti az emberek szükségleteit. De az ipari rendszer csak egy része a világnak, s a közszabadság 
akkor (és éppen attól) kerül veszélybe, ha alárendelődik az állammal összefonódott ipari rendszer 
szükségleteinek. (Galbraith, 1970, p. 413). (S az állam összefonódása a vállalkozással mellesleg a 
vállalkozás szabadságát is veszélyezteti). Az ipari rendszer céljait a társadalom egyetemes céljaival 
azonosnak tüntetik fel (Galbraith, 1970, p. 393), s ennek jegyében fontos értékeket háttérbe szorítanak, 
(például lebecsülik a humán értékeket, mert azok nem állnak kapcsolatban az ipari termelés érdekeivel). 
  
Galbraith mindezzel szemben az értelmiség öntudatára apellál. Egyrészt abból kiindulva, (lásd Maslow 
szükségletpiramis-elméletét), hogy magasabb életszínvonalon magasabb fokú szükségletek kielégítése 
válik aktuálissá, kijelenti, hogy a jelenben már nem a szegénység/gazdagság képezi a fő választóvonalat, 
hanem a műveltség/műveletlenség, s az időnként felerősödő értelmiségellenességet a „félművelt 
milliomosok” szítják”. (Galbraith, 1970, p. 291). Ez az állítás természetesen többszörösen 
megalapozatlan, mert egyrészt a világban a fő választóvonalat természetesen továbbra is (és az azóta eltelt 
időben még növekvő mértékben is) a gazdagság és szegénység közti szakadék képezi; másrészt a 
„műveltség” szembenállása a „műveletlenséggel” – mint erre már többször utaltunk – egészen más 
szerkezetű, mint a gyakran zéró-összegű játszmákra épülő gazdagság/szegénység; s végül az 
„értelmiségellenesség szítását” nem az határozza meg, hogy mennyire műveltek, vagy műveletlenek, akik 
erre törekszenek, hiszen nagyon művelt tőkéseknek is lehet érdekük az értelmiségellenesség, ha az 
értelmiség érdekeiket veszélyezteti. Galbraith további következtetéseit azonban e gyenge lábakon álló 
premisszák ellenére is érdemes szemügyre venni. Mint emlékezhetünk, a technostruktúra megjelenéséből 
indult ki, vizsgálódását azonban kiterjesztette az értelmiség más csoportjaira is. Kiemelt figyelmet fordít 
például az „oktatók és kutatók rendjére”, megállapítva, hogy ez a csoport érintkezik a technostruktúrával; 
(s ezen keresztül az iparral), de művészekkel, újságírókkal, a humán értelmiség különböző csoportjaival is. 
Megállapítja, hogy ez a csoport komoly pozícióra tett szert, befolyásuk számuk növekedéséből 
következően is erősödött. (Galbraith, 1970, p. 311). Mivel azonban értékrendjük jelentősen eltér 
finanszírozóiktól, ezért azokkal gyakorta konfliktusba kerülnek. (A képzettség, műveltség nagyobb 
szabadságot, kötetlenséget hoz magával, az egyetemi képzés erős kritikai szemléletet is (Galbraith, 1970, 
p. 384)). E csoport jelentős innovatív potenciállal rendelkezik, márpedig az újításra való képesség is 
hatalom (Galbraith, 1970, p. 315). Az egyetemi tanácsadók jelenléte ma már mind az állami, mind az 
ipari-üzleti szférában elvárt, a korábbi értelmiségellenesség visszaszorulóban van, már kevésbé szokás 



őket támadni. E megerősödéssel azonban Galbraith szerint még nincs összhangban a csoport öntudata. 
Az akadémiai értelmiség szembekerül a silány manipulációval, de amikor álláspontjukat tanácsadóként 
érvényesíthetnék, „sajátos módon a tanácsadás sohasem a voltaképpeni ok (…) ellen irányul” (Galbraith, 
1970, p. 321), „ez a csoport „még nem ébredt tudatára kollektív egyéniségének”. (Galbraith, 1970, 
p 322). „Az oktatók még mindig nem ismerték fel, hogy az ipari rendszer milyen nagy 
mértékben függ tőlük” (Galbraith, 1970, p. 390), pedig ideje lenne saját céljaik mellett síkra 
szállniuk. Az egyetemeknek meg kellene őrizniük függetlenségüket, saját kezükbe kellene 
kerülni költségvetésüknek, stb. és olyan társadalmi egyensúly felé törekedniük, amelyet már 
nem az ipar (a tőke) aránytalan túlsúlya jellemez. Csak az értelmiségiek vezethetik a politikai 
akciókat ebben az irányban, jegyzi meg Galbraith{435}. (A közgazdászok többsége éppenséggel nem, teszi 
hozzá, mert ők hajlamosak mindent a gazdasági szempontoknak alárendelni, s éppen ez az, ami jelenleg 
még uralkodik). 
  
Összefoglalva tehát az „új alany” elméleteknek ebben az alfejezetben ismertetett altípusáról mondottakat, 
a lényeg az, hogy sokan azokban a szellemi munkavégzőkben látják „az új idők hősét”, akik a társadalom 
(s benne a tőkés vállalkozás) fő struktúráit működtetik, s e csoportból először a szervező-irányító 
menedzserek, majd a „szakértők” kerülnek a figyelem előterébe. Aki arra a struktúrára koncentrál, 
amelybe betagozódnak, az felemelkedésüket a bürokratizációval (és egy új bürokratikus 
hatalomgyakorlási forma kialakulásának veszélyével) hozza összefüggésbe, aki sajátos szellemi 
munkájuk megkülönböztető jellegére, az viszont egyfajta humanizáló missziót vár el tőlük. Ezek 
az elméletek Millsszel ellentétben már nem „középen” határozzák meg az új csoport szerepét, hanem 
valahol a társadalom felső, hatalomközeli régióiban, azonban nem lépnek ki a termelési rendszerből, nem 
feltételezik, hogy ez az új csoport új termelési módot képviselne, szerepüket a régi viszonyok 
működtetéséhez kötik, megjelenésük, megerősödésük ezen elméletek szerint végső soron csak a régin 
belül jelenthet változtatási lehetőségeket (s még akik a fejleményeket kapitalizmuson túlinak nevezik is, 
azok is legfeljebb a hatalom csúcsain tételeznek fel változásokat). Ennél lehet azért mélyebbre is hatolni. 
  
Marx A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalaiban a következőket írja: {A fiziokraták szemében} „A 
mezőgazdaság, az egyetlen termelő munka, mert odáig eljutottak, hogy csak az értéktöbbletet létrehozó munka 
termelő. (…) Így történik, hogy a tőke első prófétái csak a nem-tőkést, a feudális földtulajdonost fogják fel 
a polgári gazdaság képviselőjének. De a következmény, hogy minden adót a járadékra hárítanak, ez aztán 
teljesen a polgári tőke előnyére van. Csak azért került sor a feudalizmus polgári felmagasztalására az 
elvben (…), hogy a gyakorlati alkalmazásban tönkretegyék.” (Marx, 1984,MEM, 46/I. 222-223). Ez a 
megjegyzés, ha az e fejezetben már többször felidézett történelmi analógiát látjuk benne, arra is 
figyelmeztet bennünket, hogy könnyen lehetünk ma is hasonló érzékcsalódás foglyai. Láthatjuk úgy, hogy 
az „új alany” az a szellemi termelő, aki a tőke működtetését végzi, (jóllehet ez a csoport éppen hogyy 
nem a par excellence – kapitalizmuson túli – szellemi termelés képviselője). Ám az is könnyen 
előfordulhat, hogy a kapitalizmus ezen menedzserei és szakértői, minthogy valójában bizonyos 
szempontból már egy másik termelőmód – a szellemi termelés – logikája szerint 
tevékenykednek, a „gyakorlati alkalmazásban” hosszú távon valóban a tőkés termelési mód 
felbomlasztóinak bizonyulnak, (legalábbis szerepet játszanak ebben a bomlásban is). (Ez azonban nem 
automatikus folyamat, mint ahogy a fiziokratákat is csak utólag igazolta a további fejlődés). 



Az új alany meghatározásai: A „kreatív osztály” 

Az új alanyt megint mások nem a munkamegosztásban (s nem is a tőke és munka között) elfoglalt 
helyükből, hanem közvetlenebbül tevékenységük jellegéből igyekeznek megérteni. Így vezette be Richard 
Florida{436} a „kreatív osztály” fogalmát. E fogalom előnye, hogy a szellemi termelők igen széles körének 
egyik közös jellemzőjét, a kreativitást emeli ki, hátránya, hogy a többi jellemzőt figyelmen kívül hagyja, és 
súlyos gyengesége, hogy az így megjelölt csoportot „osztálynak” nevezni csak nagyon parttalan és 
pontatlan osztályfogalommal lehet. 
  
Florida a „kreatív osztály” térnyerését olyan értékek előtérbe kerülésével hozza összefüggésbe, amelyek 
valóban lehetnek a kreativitás feltételei (bár nem mindegyik és nem mindig), mint az individualitás, a 
nonkonformitás; a meritokratikus értékek; a sokszínűség, nyitottság. (A meritokratikus értékek például 
felértékelődhetnek egy olyan közegben, amely becsüli a kreativitást, de nagyon kreatívnak lehet lenni úgy 
is, ha valaki egyáltalán nem áll egy meritokratikus értékrend talaján). 
  
Ságvári Bence és Lengyel Balázs a „magyarországi kreatív munkaerőről” írt elemzésükben – megállapítva, 
hogy a „kreatív osztály” nem csak kreatív iparágakban fejti ki tevékenységét, (s hogy amennyiben igen, 
tevékenységük jellege ott sem egyforma, hiszen a művészi, a tudományos vagy a gazdasági kreativitás 
más-más képességeket igényel); hogy a valóságos gyakorlatban mindig együtt van a (komoly ismereteket 
igénylő) rutintevékenység és a magas fokú problémamegoldó képesség, a kreativitás; s hogy a kreativitás 
„kreatív terekben” koncentrálódik{437} –; Florida nyomán megkülönböztetik a kreatív irányítók (a felső és 
középvezetők, vagyis az előző alfejezetben emlegetett menedzserek), a „kreatív mag” (Floridánál: 
szuperkreatívok) mint a legfontosabb csoport, és a kreatív szakemberek (a kreatív tevékenységek 
eredményeit alkalmazók) csoportjait. Felsorolják a kreativitás kibontakozásának szubjektív és objektív 
feltételeit, (fejlett technológia; intézményrendszer, toleráns, befogadó légkör{438}) és a kreativitás alakulását 
megszabó szubjektív és objektív tényezőket (egyéni képességek, inspirációk; megfelelő mikrokörnyezeti 
hatások; a társadalom uralkodó normái, az individualizmus, a konformizmus foka, az intézményi 
struktúra, a kommunikációs hálózatok, a biztonság szintje, stb.). A kreatív tevékenységekhez kapcsolódó 
tudástípusokat különítenek el, („analitikus”; „szintetikus”; „szimbolikus”; „esszenciális”), s ezekhez 
társadalmi szerepeket, foglalkozástípusokat rendelnek (ez azonban problematikus, mert gyakorlatilag 
minden szellemi termelésben és valamennyi lehetséges „kreatív” szerepkörben kisebb vagy nagyobb 
mértékben, de ezen tudástípusok mindegyikére szükség van).{439} Az ezekre a típusokra fordított figyelem 
fontos eleme lehet annak, ha a szellemi termelés előretörésével megnövekedett jelentőségű tényezőket kívánjuk 
regisztrálni. 
  
Mint hangsúlyoztuk azonban, a kreativitás csak egy, a szellemi termelésnek a következő fejezetekben 
számba veendő sajátosságai közül. A szellemi termelésben sokan részt vesznek, akiket a „kreatív osztály” 
elmélet alkalmazói nem sorolnának be ebbe az „osztályba”. De ezt az elméletet azért sem tarthatjuk az 
„új alany” kielégítő leírásának, mert amennyiben megjelennek is a társadalomban olyan szereplők, akik 
magukat kreativitásukkal identifikálják, nem képezhetnek „osztályt” a nem-kreatívokkal szemben. 
Egyrészt mert (egyáltalán) nem-kreatív emberek egyáltalán nincsenek, másrészt mert a kreativitás–
„kreativitáshiány” párra még inkább érvényes, amit az előző alfejezetben a műveltek–műveletlenek 
szembeállításáról mondtunk, s amit korábban is hangsúlyoztunk: ha elméletileg el is különíthetnénk ilyen 



alapon különböző csoportokat, viszonyuk nem operacionalizálható társadalmi viszony. (Mint amilyen például a 
– valóban osztályképző, jogrendszerrel, szociális struktúrával, gazdasági mechanizmusokkal körbevett – 
tulajdonviszony). A különböző társadalmi csoportok kreativitás, műveltség, tudás szerinti 
megkülönböztetése a negatív utópiákkal ellentétben egyrészt feltehetőleg sosem lesz a társadalom 
tagolódási elve (minthogy a szellemi termelés lényegével adekvát társadalomkép nem az ilyen 
különbségek társadalmi alapviszonnyá erősítésére, hanem állandó csökkentésére irányul), másrészt azért 
sem lehet társadalmi alapviszony, mert – mint már erről is volt szó korábban – két feltételezett pólusát 
nem maga a viszony hozza létre (a kreativitás nagyobb mértéke nem a kreativitás hiányából táplálkozik, 
mint ahogy például a tőkeviszony esetében maga a tőke – és a tőke munka feletti uralmának alapja – a 
viszony másik pólusából, a tőkének alávetett munkából származik). 
  
Ám, mint látni fogjuk, azok is eléggé sokféleképpen értelmezik az „új alany” mibenlétét, akik a klasszikus 
értelemben vett osztályviszonyokban gondolkodnak. 



Az új alany meghatározásai: Shils és „az ideológusok” 

Edward Shils szintén a szellemi termelés egyik funkciójával és a szellemi termelők egyik típusával, az 
ideológiatermeléssel, és az értelmiségiekkel mint „ideológusokkal” foglalkozik. Kiindulópontja eleve 
problematikus, úgy gondolja, hogy a szellemi-intellektuális tevékenység eleve és mindig csak a társadalom 
egy kisebbségére jellemző, a többség, az „átlagember” alapvetően empirista, mindig a „hic et nunc” és a 
túlélés érekében kötött kompromisszumok vezérlik. A társadalmi lét lényegét ezen „átlagemberek” 
gyakorlati élete alkotja, vallásra, művészetekre, történelmi tudatra, hagyományőrzésre, értékek elvi 
képviseletére – az „ideológusok” tevékenységére – csak mintegy mellékesen van szükség, (hogy a 
társadalmat össze lehessen tartani). (Shils, 1972, pp. 3-4){440}. Az értelmiségiek mint integrátorok a 
társadalmi rendszer „őrei”; akik közülük hatalomban vannak, a fennálló rend hívei vagy cinikus 
képviselői, akik nincsenek, azok elutasítók – mert egy másik integratív rendszert képviselnek, (és vannak 
persze apolitikusok is). (Shils, 1972, pp. 7-9). Korábban alapvetően jellemző volt rájuk, mondja Shils, 
hogy nem álltak szervezeti kontroll alatt, ki-ki a kultúrája megszabta határok között szabadon 
választhatott stílust, formát, attitűdöt, a 19 századtól azonban mindinkább összekapcsolódtak a hatalom 
és az üzlet világával, (miközben megnőtt a „szabadon lebegő” vélekedők száma is); a modern korra 
jellemzővé vált a munkából élő, intézményhez kötött értelmiségi. (Shils, 1972, p. 12). Shils – Millshez 
hasonlóan – azt is kiemeli, hogy nagyon kevés a közös értékük, inkább az jellemző, hogy egymástól 
különböző, egymással konkurenciában álló csoportokban adják tovább az értékeket. 
  
Az eddig mondottak alapján az olvasó Shils munkáját talán az értelmiség tárgyilagos leírásának véli, a 
könyvet azonban áthatják az elfogult ellenszenv megnyilvánulásai és az ebből adódó csúsztatások. 
Ezekre, mivel eléggé tipikus, számos értelmiségi által is követett felfogást képviselnek, hangsúlyozottan 
fel szeretnénk hívni az olvasó figyelmét. Shils úgy találja, hogy az értelmiség mint elkötelezett kisebbség, a 
feudalizmus bukása után fő ellenfelét a „többségi” társadalomban látja, (Shils, 1972, p. 17). A jellegzetes 
értelmiségi alapállást a vallási-klerikus hagyományban és általában a transzcendenciához fűződő 
kapcsolatban eredezteti, ami véleménye szerint az értelmiséget extrém öntudattal ruházza fel. Mivel Shils 
a társadalom normál állapotának csak a mindennapi gyakorlatot tekinti, kijelenti, hogy az ideológiák 
mindig elidegenedettek az adott társadalomtól, képviselőik pedig, az „ideológusok” vagy meg akarják szerezni a 
teljes dominanciát a társadalom fölött, vagy teljesen el akarnak zárkózni tőle. (Amit Shils, az átlagember 
szószólójaként – vajon ez nem „ideológusi” magatartás? – meglehetős ellenérzéssel kísér{441}). (Shils, 1972, 
p. 26). Shilsnek az „ideológiához” való viszonya ugyanakkor eléggé ellentmondásos. Egyrészt kijelenti, 
hogy az embereknek van kognitív, morális, expanzív szükségletük, ezért az ideológiákra szükség van 
(Shils, 1972, p. 40). Ugyanakkor azt állítja, hogy a XVIII:. század előtt csak nyers érdekharcok voltak, a 
politika nem volt ideologikus (a vallásháborúkkal teli, s a hatalom jogosságát mindig ideologikus 
érvelésekkel alátámasztó történelem ismeretében ez meglehetősen különös kijelentés); „ideologikusnak”, 
úgy tűnik, Shils leginkább a modern kor tömegtársadalmainak a tömegeket megcélzó antikapitalista 
ideológiáit tekinti (s ezekkel szemben próbálja védelmezni a fennálló társadalmat). A parsonsista Shils 
számára a fennálló rend a normális, természetes, s annak kritikája deviancia. Shils minden ilyen kritikát az 
értelmiség „elidegenedéséből” származtat: ha a fennálló a „teljesen normális”, akkor Shils logikája szerint 
csak frusztrált, eltévedt, elidegenedett emberek kerülhetnek ezzel szembe. Azt még elismeri, hogy az 
értelmiségiek valós értékeket képviselnek (Shils, 1972, p. 67), bajnak csak azt tartja, hogy ezeket az 
értékeket „mindenek fölé helyezik”. (De vajon mi mást jelenthet egy érték képviselete, mint azt, hogy 



egyéb szempontoknál fontosabbnak tartják{442}; hiszen azokban az esetekben, amelyeket Shils preferál, 
vagyis, amikor az általa megszólaltatni vélt „átlagemberek” egy-egy értéket nem helyeznek „mindenek 
fölé”, – így például az egyenlőség, a szabadság, vagy a testvériség értékét nem tartják fontosabbnak, mint 
az adott társadalom mindennapi kompromisszumait –, akkor vajon nem az történik-e, hogy egy másik 
értéket: a tőkés profitszerzés, a szabadpiaci forgalom, a társadalmi status quo fenntartása értékét, vagy a 
„hic et nunc” szükségletei által megszabott egyéb imperatívuszokat „mindenek fölé” helyeznek?) Shils 
általános jellemzője a kettős mérce alkalmazása: az „ideológusok” elutasítása egy (rendszervédő) 
ideológus nézőpontjából. 
  
Persze Shils azért igyekszik megtámogatni a maga álláspontját. Azzal érvel, hogy egy komplex 
társadalomban nagyon fontos, hogy legyenek különböző szférák (amelyek persze nem függetlenek 
egymástól), de külön működésük, a gazdaság vagy a politika külön, független rendszerként való működése 
fontos; fontos az, hogy a társadalmat ne akarják uniformizálni. (Ezt az álláspontot el lehet fogadni, az 
államszocializmus történelmi tapasztalata alapján világos, hogy ha az ideológia eluralkodik a 
társadalomban, az a többi alrendszer, a gazdaság, a politika, stb. működését diszfunkcionálissá teszi, és a 
társadalom egészét dezintegrálja, de – és Shils ezzel nem számol – ugyanígy számon kérhetők azok a 
hatások, amelyek az ideologikus vagy értékszempontok gazdasági vagy hatalompolitikai szempontoknak való 
alávetéséből következnek). 
  
Az „ideológus” értelmiségi Shils összefoglalása szerint egyaránt szemben áll a zsarnoksággal, a bürokráciával, 
a tömegkultúrával és a (szükségszerű) specializációval. Ezeket a szembenállásokat Shils különbözőképpen 
értékeli. A zsarnoksággal való szembenállást természetesen helyesli. Az „ideológusok” bürokrácia-
kritikájával szemben már szkeptikusabb: Egyrészt az intézményesedés és a megnövekedett költségek 
miatt szükségesnek látja az értelmiség bürokrácia alá rendelését; másrészt úgy látja, hogy az értelmiség 
gyakran hasonló célokat tűz ki, mint a kormányzati bürokráciák, s a szembekerülés azért jön létre, mert 
az értelmiségiek nem viselnek hasonló felelősséget. 
  
Shils strukturális funkcionalista alapállása a tömegkultúra és az értelmiség viszonyának értékelésében is 
megmutatkozik. A tömegkultúra előretörését a demokráciával azonosítja. Szerinte a tömegtársadalom 
huszadik századi kialakulásának folyamata azt jelenti, hogy a tömeg közelebb került a centrumhoz. Úgy 
véli, hogy ez a folyamat hasonló kiterjesztés, mint a görög demokráciáé a római birodalomban (Shils, 
1972, p. 224), (lám, megint a Római Birodalomnál vagyunk!), ami egyúttal az individualitás felemelkedését 
is magával hozta. Megállapítja, hogy a tömegkultúra előretörésétől a magaskultúra nem lett gyengébb 
(Shils, 1972, p. 101), bár a tömegkultúra ma hangosabb, kikerülhetetlenebb (Shils, 1972, p. 104). Úgy 
látja, hogy az „ideológusok” véleményével ellentétben a „tömegek” nem degradálódtak: egyrészt régen is 
alacsony kultúrájúak voltak, az ipari társadalomban pedig a tömegkultúra még emeli is egyes rétegek 
kulturális színvonalát{443}, (legfeljebb az értelmiség romlott meg, teszi hozzá, és ezt vetíti ki a 
társadalomra). A tömegesedés, ismeri el, ellene hat az intellektuális kreativitásnak, amelyben fontos a 
szerepe a személyes tapasztalatátadásnak is, s azt is elismeri, hogy a tömegkultúrára támaszkodó populista 
politika antiintellektualizmusa agresszió, támadás is az értelmiség ellen (Shils, 1972, p. 105). Ugyanakkor 
úgy látja, hogy a tömegkultúrában a demokratikus többség kap hangot, ezért a tömegkultúra-ellenesség 
elitizmus, és – több más motívumot is feltételezve, de – lényegében a munkásosztályban csalódott és 
azzal kapcsolatban nem álló marxisták véleménye. Shils ezen álláspontja a nyolcvanas évek neoliberális 
hullámában igen elterjedtté vált a rendszervédő írástudók szemléletében, és az igazi elitizmust éppen ez a 
látszólagos demokratizmus hordozza. Ha eltekintünk is attól, hogy a „tömegkultúra” nem a tömegek 



spontán saját kultúrája, hanem a „tömegek” számára gyártott kultúra, amelynek alacsony színvonala a 
biztosítéka annak, hogy a társadalom valóságos viszonyai a többség számára átláthatatlanok maradjanak; ez a 
szemlélet eleve azt feltételezi, hogy a silány tömegkultúra a többség valódi önkifejezése, vagyis a többség 
voltaképpen és lényege szerint a silányság színvonalán áll. A tömegkultúra „demokratikus” 
egyenrangúsítása a magaskultúrával alapvetően a magaskultúra (rendszerkritikai potenciáljának) 
semlegesítésére szolgál, s hasonló áldemokratikus mechanizmus, mint ami a „demokratikus 
választásokon” lehetővé teszi szélsőséges diktatúrák hatalomra kerülését, ha azokat a választási többség 
legitimálja. (A tömegkultúrával nem az a probléma, hogy létezik, sőt, esetenként valóban sokak számára – 
főképpen a kulturális vákuumba kerültek számára – a valamilyen kultúrába való belépés, beavatás, vagy a 
bármilyen kultúrában működő integráló hatás, pszichés egyensúlyteremtés, stb. hasznos funkcióit is 
betöltheti; a veszélyes csak az, amikor a tömegkultúrát a magaskultúrával, a világ megismeréséhez 
közelebb vivő kulturális hatásokat a világ valós összefüggéseit elfedő kulturális hatásokkal 
egyenértékűnek feltüntetve az előbbi az utóbbi kárára is hódít). Shils az „ideológusokkal” szemben 
(látszólag) a „többség” oldalára állva bírálja a „nép” szó átértelmezését: hogy a „többség” helyett 
mindinkább az elnyomott kisebbsége/ke/t értik rajta (Shils, 1972, p. 185, 24 lj.), hiszen a strukturális 
funkcionalista szemléletben (amíg a többség nyíltan fel nem kel a fennálló rend ellen) a fennálló rend a 
többség akarata szerint való. Ez az átértelmezés a rendszerkritikus „ideológusok” körében éppen az idő 
tájt vált elterjedtté: annak felismerése, hogy a klasszikus „osztályharcban” a többség valóban nem 
sorakozik fel a rendszer megdöntésére irányuló törekvések mögé, az úgynevezett „baloldaliak” nagy 
részét arra késztette, hogy jelentős stratégiaváltással mindinkább a különböző kisebbségek érdekvédelmét 
helyezzék előtérbe. Ez magas labdát adott fel a rendszervédők számára, amit Shils sem habozott azonnal 
lecsapni: a rendszer egészének kritikája nem jogosult, ha csak különböző kisebbségi véleményekről van szó, 
amelyek, mivel más-más szempontból jelentenek kisebbséget, nem egyesíthetők többséggé. (Shils és a 
hozzá hasonlóan gondolkodók csak azt a régi igazságot nem veszik figyelembe, hogy ahol elnyomás van, 
– bármilyen kisebbséget érintsen is az elnyomás – ott a többség szabadsága sem tud érvényesülni). 
  
Shils nem látja igazságtalannak a társadalom működését, ezért nem keresi a rendszerkritikus 
„ideológusok” véleményének igazságát; e véleményt eleve torzulatnak tekinti, s ennek okát elsődlegesen 
kicsinyes érdekekben véli felfedezni. Az értelmiség körében a hatvanas években felerősödött radikalizmust 
azzal magyarázza, hogy relatíve csökkent e társadalmi réteg presztízse, (és saját, csökkenő privilégiumaik 
védelmében kerülnek szembe a fennállóval{444}). Az értelmiséget alapvetően csupán sajátos 
érdekcsoportnak tekinti, amely más érdekcsoportokkal (politikusok, pénzemberek, stb.) verseng a 
presztízsért{445}. Azt az értelmiséget, amelyet – mint problematikus, az utóbbi időben sok tekintetben 
renitensnek bizonyult csoportot – figyelme előterébe állít, igyekszik leszűkíteni az „ideológusokra”, 
például azt hangsúlyozván, hogy számos szellemi munkát végző csoport, mint mondjuk, az agrártudósok, 
nem is definiálják magukat értelmiséginek (Shils, 1972, p. 162){446}. Ugyanakkor azáltal is szűkíti a 
„problematikus” csoport körét, hogy megállapítja, az utóbbi időben mind több értelmiségi lett 
kormányhivatalnok, vagyis az értelmiség tulajdonképpen már hatalomba is került, (tehát semmi oka a 
rendszerkritikára){447}. Itt megint különböző mércéket alkalmaz: ha az agrárértelmiség különbségeit az 
„ideológus” értelmiségtől elég jelentősnek tartja ahhoz, hogy a két csoportot elhatárolja egymástól, akkor 
a hatalomban szerepet vállaló értelmiségiek és a rendszerkritikusok csoportját sem jogosult egybemosni, 
és arról beszélni, hogy „az értelmiség” tulajdonképpen már hatalomba is került. (Egyébként az is kiderül, 
hogy Shils tulajdonképpen alapvetően ettől tart: attól, hogy a szellemi termelők nem csak egyes 
képviselőiken keresztül kerülnek be a hatalomba, hanem – mint a fennálló alternatívája – mint csoport, 
egészében megragadják azt. Ezt nyíltan meg is fogalmazza abban a kijelentésben, hogy ha az értelmiség 



lemond a „totalitás-igényről”, arról a felfogásról, hogy „egyetlen csoport/osztály a jövő letéteményese”, 
akkor kritikájuk még hasznos is lehet{448} /Shils, 1972, p.228/ – tudniillik a status quot fenntartani kívánók 
szempontjából is). 
  
Shils számára az „új társadalmi alany” tehát elsősorban mint fenyegetés jelentkezik, és ezért igyekszik e 
fenyegetést mindenképpen csökkenteni. Ám ebbéli törekvésében számos vétséget követ el a tudományos 
tisztesség ellen. A legfőbb ilyen vétség a már említett kettős mércével mérés. Shils is kívülről ír az 
„értelmiségről”, mintha ő maga nem lenne része. (Ehhez persze joga van: az értelmiségi-ideológusi 
tevékenység minden korban minden irányzat és érdek „ideológiáját” létrehozza, így természetesen az 
„értelmiségellenes” ideológiákat is értelmiségiek hozzák létre). Shils az ideológusokat különböző 
„izmusok” képviselőiként jellemzi (szcientisták, marxisták, stb.); ezen „izmusokat” (az „izmusból” 
adódó) egyoldalúságban marasztalja el, azt azonban elmulasztja meghatározni, hogy ő milyen „izmus” 
képviselője. S ez a fő probléma: egyáltalán: nem tisztázza a saját pozícióját. Az ilyen „felső” nézőpont 
minden, csak nem objektív. De érvelési technikája is tele van csúsztatásokkal. Bizonyos bélyegeket 
rányom az értelmiségre (olyan állításokat, amelyekben természetesen van igazságelem, de sokkal 
kidolgozatlanabb túláltalánosítások, mint amilyenekkel például a tőke megítélésében a kapitalizmus 
kritikusait vádolják), majd diadalmasan megállapítja, hogy ezek az általa megfogalmazott bélyegek 
jellemzőek az értelmiségre. A romantikus értelmiség által támadott „nyárspolgárt” (mindenféle bizonyítás 
nélkül) azonosítja a „civil társadalommal”, hogy megvédhesse az „ideológusok igaztalan támadásaival” 
szemben{449}. Egymás mellé helyez különböző „értelmiségi hagyományokat” és egymással diszkreditálja 
őket, (szcientista–bohém/nihilista, – populista, stb.) itt is anélkül, hogy bizonyítaná közösségüket (itt 
nem csak az a gond, hogy nem vezeti le e különböző típusokat az „értelmiségi” általános jellemzőiből, 
minthogy ezeket sem definiálja rendesen{450}, hanem hogy önkényesen kiragad egyes értelmiségi 
irányzatokat és attitűdöket, amelyeken kívül nagyon sok egyéb is van, s ha emezeket az értelmiség 
jellemzőinek tekinti, akkor ahhoz, hogy „az értelmiséget” érvényesen jellemezhesse, számba kellene 
vennie az itt nem említetteket is). Saját álláspontja megalapozása nélkül rosszallja, hogy az ideológus 
értelmiségiek eleve szemben állnak a társadalom intézményeivel és az autoritással, és egyáltalán nem 
mérlegeli azt a lehetőséget, hogy egy ilyen szembenállás – esetleg éppen a csoport lényegi sajátosságaiból 
(s nem csupán presztízsérdekből) következően akár természetes is lehet. S mindennek alapjaként – s 
ebben igen sokakkal osztozik – miközben önmaga feltételezi a társadalomban bizonyos tények (objektív) 
törvényszerűségét (például egyes társadalmi struktúrák funkcionalitását), másoknak a magáétól eltérő véleményeit 
csak mint (szubjektív) gondolatokat veszi figyelembe. A tudományos törvény azonban megkülönböztethető a 
vélekedéstől, (azt nem csak gondoljuk, hogy a Föld forog a Nap körül, sőt, sokan egyáltalán nem 
gondolják ezt, ám attól még ez a tényállás), s így a tisztességes eljárás az volna, ha nem pusztán eleve 
helyesnek és eleve hamisnak tartott véleményeket szembesítene egymással, hanem elfogulatlanul 
megpróbálná elkülöníteni a pusztán szubjektív véleményeket a bennük többé vagy kevésbé – vagy egyáltalán 
nem – megjelenő (társadalmi) tényektől és törvényektől. Erre azonban még kísérlet sem történik. 
(Feltehetőleg már csak azért sem, mert a szerző egy olyan nézőpontot képvisel, amely nem érdekelt 
abban, hogy ilyen törvényeket – a fennálló társadalmi valóság „szükségszerűségén” kívül feltételezzen). 
  
Mindazonáltal igazságtalanok lennénk Shilsszel, ha csupán ezen csúsztatásait vetnénk a szemére. 
Miközben tapintható ellenszenvvel viseltetik az értelmiség „ideológusi” rendszerkritikájával szemben, 
írásának vannak olyan részei, amelyekben mintha megértéssel lenne az ábrázolt csoport törekvései iránt. 
Megállapítván, hogy az értelmiséginek egyre specializáltabbnak kell lennie, különben dilettánssá válik{451}, 
azt is sajnálattal veszi tudomásul, hogy a specializáció csökkentette az intellektuális közösség egységét, és 



hozzá teszi, (s ezt most mintha értelmiségiként, „belülről” fogalmazná meg), hogy márpedig az 
értelmiségnek egységesnek kellene lenni, hogy kellő hatást tudjon gyakorolni (Shils, 1972, pp.123-124). 
Hozzáteszi ugyan itt is, hogy az ilyen egységes értelmiség fellépése magában hordja az elitizmus veszélyét, 
de ő is úgy látja, hogy jelenleg nagyobb veszélyt rejt magában a túlspecializálódás, és ezzel a szellemi élet 
túlságos fragmentálódása (Shils, 1972, p.125). Megállapítja, hogy „a jövőért mindent feláldozó” 
(ideologikus) szocializmus diszkreditálódásával „az értelmiség” elveszítette jövőoptimizmusát, márpedig 
az emberiségnek szüksége van jövőképre (Shils, 1972, p. 220), ha a jövő nagyon kevéssé tervezhető is. 
  
Amikor konkrét leírásokba bocsátkozik, sok hasznosítható észrevétellel járul hozzá a 
társadalomelemzéshez; fontos például a kultúra vertikális rétegződésének bemutatása vagy annak a 
kiemelt szerepnek a felismerése, és részletes elemzése, amit az értelmiség (más feltételek híján) az ekkor 
még „harmadik világnak” nevezett perifériák társadalmaiban játszik. Ezen elemzései sem jutnak el 
azonban odáig, hogy felismerje: az értelmiség előretörése nem pusztán egy funkciójával jellemezhető 
csoport térnyerését, vagy presztízsért, befolyásért folytatott politikai-ideológiai küzdelmét jelenti, hanem 
csak kifejeződése annak a sokkal átfogóbb strukturális átalakulásnak, amely egy új termelési mód, egy új 
társadalmi formáció kialakulásához vezethet. 
  
Míg Shils a szellemi termelők azon típusára koncentrált, akik – mint ideológia-termelők – a fennálló 
rendszer nyugtalanító, de mindig kisebbséget képviselő, nagyrészt marginálisnak tekinthető kritikusaiként 
lépnek fel{452}, vannak, akik a szellemi termelők jóval szélesebb körére függesztett tekintettel az „új alanyt” 
nem az osztálytársadalmon kívüli kis csoportnak, hanem egy új (uralkodó) osztály lehetőségét magában 
hordó erőnek látják. (E véleménnyel az eddigiekben is már többször találkozhattunk). 



Az új alany meghatározásai: Gouldner és az „új uralkodó osztály” elmélete 

Ilyen „új osztály” létének lehetőségével sokáig leginkább a lehetséges majd a valóságos államszocialista 
bürokrácia kritikusai (Bakunyin, Machajski, Trockij, Gyilasz) szembesítették az emberiséget. Alvin 
Gouldner érdemének tekinthetjük, hogy ezt a gondolatot összekötve a menedzsereknek vagy a „kreatív 
osztálynak” a kapitalista társadalmon belüli előretörését regisztráló elméletekkel, megkísérelte e 
fejlemények és lehetőségek közös nevezőjét megragadni, és a tőkés osztály hatalomátvételének 
analógiájával értelmezni az (értelmiségiek képében) feltételezett új uralkodó osztály felemelkedését. 
  
Kiinduló tézise, hogy „mindhárom világban” új osztály hódít magának teret; mely a „technikai 
intelligenciából” és a (humán értelmiségnek értelmezhető?) entellektüelekből (intellectuals) tevődik össze. 
(Gouldner, 1979, p. 1) 
  
Ezen új osztály jellemzőinek leírásakor egyrészt a modern értelmiség{453} születésének egyes feltételeit, 
másrészt a szellemi termelés huszadik századi térhódításának kísérőjelenségeit veszi számba. Az általa 
kiemelt legfőbb tényezők: 
       a szekularizáció 
       a nemzeti nyelvek megjelenése 
       törés a személyes paternális viszonyok világában a (hagyományos) elit és a kulturális termelők 

között 
       a személytelen piac növekedése, amely az új osztály (szellemi) termékeinek piaca is; e piacon e termékek a 

személytelenség következtében kevésbé ellenőrzött formákban jelenhetnek meg 
       Európa több nemzetiségű struktúrája (ennek jelentőségét abban látja, hogy e struktúrában szabadon 

lehetett mozogni a határok között, ha a honi körülmények veszélyesekké váltak). Ebben a struktúrában 
széles kommunikációs háló alakult ki, amely az „új osztálynak” kozmopolita jelleget, és a helyi elitekkel 
szemben autonómiát biztosított 
       a nukleáris család kialakulása, aminek következtében a középosztályi nő egyenrangúbb lett, s ez a 

családszerkezet olyan változásával is együtt járt, amely megnövelte a gyerekek szerepét, akik viszont egyre 
markánsabban lázadtak a tekintélyelv ellen; mindez az értelmiség tekintélyellenességét is megerősítette 
       az általános oktatás kialakulása pedig az „új osztály” tömeges létrehozásához vezetett. 

  
Mindezek a tényezők – bár, mint látni fogjuk, nem csupán ezek – kétségkívül valóban szerepet játszottak 
a modern értelmiség szerepnövekedésében. 
  
Gouldner ezután az általa feltételezett társadalmi csoport egy igen lényegi sajátosságát emeli ki: Azt írja, 
hogy az értelmiségiek tanárként úgy definiálják magukat, mint akik felelősek a társadalomért mint 
egészért, és egyszersmind ennek az Egésznek a reprezentánsai („responsible for and 
’representative’ of society as a whole”). (Gouldner, 1979, p. 3). (És inkább ennek az „Egésznek” a 
képviselői, mint diákjaik és tanártársaik osztályérdekeinek). A „tanár” szerep ebben az összefüggésben a 
szellemi termelői alapállás általános szimbólumának is felfogható. Gouldnernek ez a definíciója nagyon is 
egybecseng azzal, amit a szellemi termelőknek a „nembelihez” való viszonyáról korábban mondottunk, (a 
különbségekre még visszatérünk). 
  



Az értelmiségnek ezt a tulajdonságát Gouldner összefüggésbe hozza egyrészt a családtól elkülönült 
neveléssel, másrészt az említett kozmopolitizációval, amely a helyi érdekekkel szemben az általánosabbak 
felé tereli az értelmiségiek figyelmét. (Nem hagyhatók figyelmen kívül persze az értelmiségieknek azok a 
tevékenységei sem, amelyeket éppen egyes helyi érdekek képviselőiként végeznek, de Gouldner 
megállapítása azért nagyon lényegi, mert a jelentős mértékben az „összemberi érdekekhez” kapcsolódó 
értelmiségiek az esetek jelentős részében a helyi érdekek képviseletében is az „összemberi” szempontokat 
érvényesítik). Az értelmiség jellemzőjének tekinti továbbá a reflexív beszédet{454}, a „kidolgozott kód” (B. 
Bernstein) használatát. Az értelmiség által használt beszéd, állapítja meg, nem kötődik szociális státuszhoz{455}, 
s ez is kedvez a tekintélyelvűség csökkenésének. (A nyelvhasználat elszakadása a helyzetfüggőségtől a 
modern korban kommunikációs forradalomhoz vezet, amely a nyomtatással összekapcsolódva segít az 
embereknek társadalmi meghatározottságaiktól való elszakadásában). 
  
Az „új osztály” kialakulásának egy következő sajátosságát Gouldner abból vezeti le, hogy az általános 
iskolázással az entellektüelek elvesztik privilegizált piaci pozíciójukat, egyensúlytalanság jön létre magas 
képzettségük és alacsonyabbá váló társadalmi státuszuk között, s ez szembefordítja őket a (tőkés) 
társadalommal. Az új osztály differenciálódik: a humanista entellektüelek a technokratikus ipari 
társadalomban marginálisabbak és elidegenültebbek lesznek, mint a technikai értelmiség. (E ponton 
Gouldner egy más értékrend szemszögéből jut hasonló képlethez, mint Shils). A rendszerrel 
szembeforduló lázadás folyamatában a forradalom az instrumentális racionalitás technológiájaként jelenik meg, 
(tehát megint csak mint jellegzetesen értelmiségi cselekvés). (Gouldner itt kiemeli Lenin: Mi a teendő? című 
írását, mint egy értelmiségi élcsapat szükségességének legpregnánsabb kifejtését; az „élcsapat” kifejezés, 
állapítja meg, jól reprezentálja az új osztálynak mind modernizációs elkötelezettségét mind elit-
ambícióit{456}). 
  
Gouldner ezután összefoglalja, és csoportosítja az értelmiségre vonatkozó (részben már általunk is 
számba vett) elméleteket. Elkülöníti 
  
       azokat a felfogásokat, amelyek az „új osztályt” jóindulatú (s már domináns) technokratákként jellemzik 

(Gouldner idesorolja Galbraith, Bell, és mások felfogását). Szerinte e felfogás nem veszi kellőképpen 
figyelembe az „új osztály” (önző, osztály-) érdekeit és a racionalitások korlátait, s ezért túl harmonikusnak 
látja viszonyukat a polgári társadalommal; 
       azokat a felfogásokat, amelyek szerint az „új osztály” ugyanolyan elnyomó, mint a kapitalistáké, csak 

a pénz helyett a nevelést használják az elnyomásra (e felfogás képviselői között szerepel nála Bakunyin és 
Machajski – kritikája velük szemben az, hogy elhanyagolják a tőkés osztály és az „új osztály” közötti 
különbségeket){457}; 
       azokat a felfogásokat, amelyek szerint az „új osztály” képviselői a régi uralkodóosztályhoz csatlakoznak 

(itt Parsonst és követőit említi). Szerinte ezek az elméletek azt a tényt hanyagolják el, hogy ezek a 
csoportok kölcsönösen ki akarják zsákmányolni a másikat; 
       azokat a felfogásokat, amelyek szerint az „új osztály” egyszerűen a hatalom szolgája (Chomsky{458}). 

Chomskynak is azt veti a szemére, hogy elfelejtkezik a hatalom és az „új osztály” közötti 
érdekütközésekről, és elhanyagolja az új osztály erősödésének tényeit; 
       s végül saját felfogását, mely szerint az új osztály elitista („céhérdekeket” képvisel) és önérdekű; erősebb 

és függetlenebb, mint Chomsky véli, bár kevésbé erős és független, mint Galbraith koncepciójában; 
morálisan ellentmondásos és nem egységes osztály. (Gouldner igyekszik kiegyensúlyozott és összetett 



álláspontot kialakítani, de azzal, hogy az új társadalmi alanyt új osztályként határozza meg, maga állít 
elemzései elé szemléleti korlátot). 
  
Koncepciójának kevéssé vitatható magja, hogy a szellemi termelőkben (pontosabban azoknak 
hagyományosan körülírt legpregnánsabb csoportjában, az értelmiségiekben) új társadalmi alanyt ismer fel. 
(Problémát – mint sokan másoknál – csak ennek „osztályként” való leírása jelent, hogy nála mennyiben, 
erre még visszatérünk). Érvelése abban a tekintetben egybeesik a miénkkel, hogy Marxnak (a 
munkásosztályt kiemelő) osztályelméletét inadekvátnak tekinti. Az orosz „proletárforradalomra” 
hivatkozik, amelyet elsősorban parasztok vittek végig, a parasztság viszont, teszi hozzá, nem hoz létre új 
társadalmi formációt, csak akkor, ha értelmiségi élcsapat vezeti, (de akkor ez az értelmiség forradalma{459}). 
(Gouldner, 1979, p. 10). Ez az „új osztály” a forradalom pillanatában „láthatatlan”, mondja Gouldner, 
eltűnik az egyenlősítő ideológia mögött (Gouldner, 1979, p. 11); a modern, huszadik-huszonegyedik 
századi tudományos társadalom kialakulásában viszont érdeke, hogy láthatóvá váljék, ekkor már saját 
arcával jelenik meg a világ színpadán. (Gouldner, 1979, p. 12). Azt is megállapítja, hogy az „új osztály” 
képviselői (egyelőre) a fejlett Nyugaton elfogadják alárendelt helyzetüket, (persze harcolva pozíciójuk 
javításáért), mert e helyzet ugyanakkor privilégiumokat is ad, megvalósíthatják céljaikat és tudásuk révén 
jelentős kontrolljuk is van a dolgok alakulása fölött. Gouldner éppen ezért úgy látja, hogy a jelen 
viszonyok között a menedzser–tulajdonos ellentétet túlhangsúlyozzák, de – teszi hozzá –, minthogy az 
„új osztály” folyamatosan emelkedik, kikerülhetetlen a kérdés, hogy előbb-utóbb átveszi-e a hatalmat, és 
ha igen, hogyan? 
  
Ami erről először eszébe jut, a politikai hatalomátvétel lehetősége. Szerinte az Egyesült Államokban a 
huszadik század második felében az értelmiségnek már saját – demokrata párti – elnökjelöltjei voltak 
(Stevenson, E. McCarthy, Humphrey, McGovern), de a politikai szerepnövekedés jeleként értelmezi az 
egyetemek nagy súlyát a vietnami háború elleni harcban, az „agytrösztök” megjelenését, részben a feminizmus 
térhódítását is (a középosztályi és értelmiségi nők növekvő szerepvállalásával); és felsorol néhány olyan 
„harci területet”, amely az értelmiség politikai előnyomulását segítheti. (Ilyen a küzdelem az akadémiai 
szabadságért, a környezet tisztaságáért, a fogyasztói jogokért, a tudományos menedzsmentért, stb. 
melynek során jellemzővé válik a régi osztály nevetségessé tétele, támadása, a dolgozó osztályok 
tömegeinek mozgósítása, a jóléti szociális állam forszírozása{460} – ez utóbbi szerinte azért különösen 
kedvező az „új osztály” számára, mert a jóléti szociális államban a régi és új uralkodóosztály kölcsönösen 
korlátozzák egymást, de megőrzik a kontrollt a munkásosztály felett, és az új osztály felhasználja ezt a 
régi ellen{461}). 
  
Világosan látja azt a tendenciát, hogy mivel a termelés (már) nagymértékben az értelmiségtől függ, a régi 
uralkodóosztály akarata ellenére is erősíti az újat, és ezzel az is gyakran együtt jár, hogy – miként a 
feudalizmus hanyatlása, a polgári társadalom felemelkedése idején is történt – a régi uralkodó osztály 
gyermekei az új osztály tagjai lesznek (elkanyarodnak saját rendszerüktől). 
  
Az új osztály (a tőkés osztály szemléletétől eltérő) szemléleti sajátosságának látja, hogy tudatossága nem 
ökonomista jellegű (számára nem a gazdaságosság a legfőbb érték), hogy célja a bevétel mellett{462} a minőség 
létrehozása (a bevétel fontos lehet az ő számára is, de nem kizárólagosan). (Gouldner, 1979, p. 20). Azt is 
látja, hogy a szellemi termelés nem kapcsolódik össze szétválaszthatatlanul a termelékenység növekedésével, 
ugyanakkor kijelenti, hogy viszont ha nem nő a termelékenység, ez növeli a társadalmi 
egyenlőtlenségeket, mert a termelékenység stagnálása zéró összegű játszmákhoz vezet, amelyekben az 



egyik oldalon előny, a másikon hátrány keletkezik. (Általában is elmondható, hogy miközben látható 
erőfeszítéseket tesz az új társadalmi alany természetének megértésére, angolszász empiristaként mindig a 
jelen viszonyokat extrapolálja, s így a tőkés társadalomban érvényesülő összefüggések egy részét általános 
érvényűeknek véli{463}). A termelékenység növekedésének viszont látja nem-kapitalista útját is, amelyben 
azt a társadalmi problémák megoldása és a tudományos-technikai innováció öncélja hajtja (Gouldner, 1979, p. 24). 
  
Az „új osztályt” „beszédközösségként”{464} is definiálja{465} (Gouldner, 1979, p. 27), mert úgy látja, hogy az 
értelmiség ideológiájának (kettős) alapja a diskurzus és a kritikai{466} attitűd, (Gouldner, 1979, p. 28), ami 
összekötő a humán és a technikai értelmiség között. (Gouldner azon kevesek közé tartozik, akik 
megpróbálják megfogalmazni a különböző szellemi termelői csoportok közös nevezőjét, és ez, ha ebben 
nem jut is messzire, elismerésre méltó olyan társadalmi viszonyok között, amelyekben a domináns erők 
megpróbálják egymástól külön tartani, s ha lehet, egymással szembeállítani a szellemi termelők 
különböző csoportjait). Vitába száll Shilsszel, aki az értelmiség kritikai, alternatíva-kereső magatartásában 
(csak) a realitással rombolóan szembeszegülő, anarchisztikus, negativisztikus attitűdöt lát: megállapítja, 
hogy Shils a régi uralkodó osztály szemszögéből nézi (s látja negatívnak) azt, amit tárgyilagosan egy „új 
osztály” természetes önérdek érvényesítéseként is lehetne szemlélni. Chomsky anarchizmusában, éppen 
ellenkezőleg, azt látja problematikusnak, hogy Chomsky mindent, így az értelmiség szereplését is csupán 
az establishment – és az elitizmus – védelmének látja, s nem ábrázolja elég differenciáltan a viszonyokat, 
ráadásul nem szembesül azzal, hogy ő maga is az „új osztály” tipikus képviselője{467}. (Parsonst pedig 
abban marasztalja el, hogy az ellentmondásokat mellőző szemlélete folytán nem látja kellőképpen a régi 
és az új uralkodóosztály küzdelmét, s megpróbálja összebékíteni őket{468}). Elemzi az értelmiség 
különböző saját ideológiáit a pozitivista tudományvallástól az olykor a (túl-materialista és „nyárspolgári”) 
tudománnyal is szembeforduló romantikusokon át a két szemléletet egyesítő marxistákig, a humán 
értelmiség értékeivel szembekerülő technokratákat{469} a népi morális racionalitás kontrolljának alávetni 
kívánó „fabiánus” Habermasig, a szerinte romantikus és populista ökologizmusig és a szerinte a 
bürokratikus tervezés szemléletével összefüggő rendszerelméletig{470}. A különböző értelmiségi attitűdöket 
átható fő közös elemnek a kritikai-önkritikai alapállást tekinti, amelyet részben az „új osztálynak” a régi 
viszonyok közötti elidegenült helyzetében (leblokkolt mobilitásukban, a kulturális és egyéb hatalmuk 
közötti diszparitásban){471} illetve az „új osztály” nevelés általi meghatározottságában gyökereztet, (ami 
természetes kihívója a veleszületett egyenlőtlenségek rendszerének{472}), részben pedig annak tulajdonít, 
(ami egész gondolatmenete kiindulópontja volt), hogy az értelmiségiek gyakran (a fennálló viszonyok 
ellentmondásaival szemben) az egész társadalom képviselőinek tekintik magukat{473}. A technikai 
értelmiségről azt hangsúlyozza, hogy többnyire apolitikusok, de innovációs tevékenységük nem csak 
segítheti a status quo fenntartását, (amire gyakran felhasználják ezt az innovációs tevékenységet), de 
lehetséges leváltását is elősegíthetik. 
  
A szocializmust Gouldner a kulturális tőke döntő szerepbe hozásának tekinti, és a marxizmus 
szemére veti, hogy önmagát rosszul elemzi, nem tudatosítja, hogy tulajdonképpen az új osztály 
elmélete{474}. Ellentmondás van, hangsúlyozza, a marxizmus elméleti jellemzői és „proletár” mozgalma 
között, s a marxisták ezen ellentmondás foglyaiként nem elemzik a társadalomnak azt a humán és 
technikai értelmiségi közegét, amelynek ők maguk valójában az ideológiai képviselői{475}. A 
„munkásosztály felszabadítása” valójában vagy az értelmiség felszabadítása, vagy: amennyiben a 
munkásosztályt valóban emancipálják, ezt a folyamatot mindenképpen az értelmiségiek vezetik. „A 
proletariátus csak úgy az élcsapaté” – mondja – ahogy a tanulmányozott törzs az antropológusé”. 
(Gouldner, 1979, p. 79){476}. Ha Marx, az új osztály képviselője, utópistának nevezte az utópistákat, mert a 



munkásosztály „megérése” előtt alkottak elméletet, ő maga ugyanilyen utópizmusban marasztalható el, 
mondja Gouldner, mert ő meg az „új osztály” megérése előtt (s így valóságos szerepének felismerése 
nélkül) tette ugyanezt. (Gouldner, 1979, p. 94). Abban is igazat kell adnunk Gouldnernek, hogy míg a 
proletariátusra aligha illik a Marxék által alkalmazott „általános osztály” meghatározás, az „új 
osztályra” annál inkább. Nagyon lényeges és pontos azon állítása, miszerint nem akkor kerekedik 
felül egy osztály, amikor legyőzi a másikat, hanem amikor helyettesíteni tudja! (Ebből azonban 
nem az következik, amit ő levon, hogy tehát csak egy új uralkodó osztály léphet a korábbi helyére{477}, 
csupán az, hogy csak olyan társadalmi erő válhat egy új formáció, egy új paradigma létrejöttének alanyává, 
amely képes meghatározni a társadalom egészének alakulását, (amelynek „termelőmódja az összes többi 
termelés helyét ki tudja jelölni”). 
  
Gouldner az értelmiség lényeges jellemzőjének tekinti, hogy kevésbé függ a magántőkétől, mint az 
államtól, (szerinte ebből is következik autonóm és komplex jellege, amely a vallásosság, az 
autoritarianizmus és az etnocentrizmus fölé emeli). (Gouldner, 1979, p. 46). Bírálja azt a marxi felfogást, 
amely a kapitalista társadalmak államát tőkés osztályállamként utasítja el, (azt mondja, hogy a marxisták 
nem tudatosítják kellőképpen azt a paradox tényt, hogy a régi uralkodóosztály az államot csak az új 
osztály közreműködésével képes ellenőrizni, (Gouldner, 1979, p. 49), vagyis hogy a modern állam már 
legalább annyira az új osztályhoz tartozik, mint a régihez{478}). A bürokrácián belül megkülönbözteti a régi, 
tekintélyelvű, büntető bürokráciát az „intelligentsia” rétegétől, (az új technokrata rétegtől), amely 
„reformerebb”. Úgy véli, hogy ezt a technokráciát ugyan nihilista pragmatikusok alkotják, de ők is 
forradalmi erőnek tekinthetők – a maguk bürokratikus korlátain belül). Ezzel szemben állnak a 
hagyományos munkásszervezetek, amelyek a munkáskontrollt, az egyenlőséget helyezik inkább a 
középpontba, s inkább a jóléti társadalom fogyasztás-orientált értékeihez kapcsolódnak (Gouldner, 1979, 
pp. 52-53). Az állam kiterjedése{479} az új osztály terjedésének kedvez. Az új osztály „termelése” az 
iskolarendszeren keresztül történik, s ha az állam ez irányú hatása érvényesülni tud, az új osztály 
túltermelése is bekövetkezik. Meggyőzően mutatja be, hogy a szocializmus képzési rendszere (s az 
abban érvényesülő állami dominancia) miként függ össze az „új osztály” termelésével. 
Megállapítja, hogy az értelmiségiek a kapitalizmusban végső soron a burzsoáziának vannak alávetve, a 
szocializmusban a „pártnak” de inkább fogadják el maguk fölött a Párt (és az állam) hatalmát{480}, mint fő 
riválisukét, a burzsoáziáét{481}. S még a kapitalizmus mintatársadalmában, az Egyesült Államokban is az a 
helyzet, szögezi le Gouldner, hogy az értelmiség nem az üzletemberekkel tárgyal, hanem a kormányzattal 
(Gouldner, 1979, p. 63-64), (minthogy az üzletembereket az értelmiség nem fogadja el a társadalom 
irányítóinak). 
  
Ő is kiemeli, hogy a 18.században az értelmiségnek még közös céljai (és a feudális uralkodó rend 
„személyében” közös ellensége) volt a burzsoáziával, (Saint Simonnál az „industriels” fogalmában 
még összefonódott a burzsoázia és a „kulturális burzsoázia”), de mára egymásnak fő konkurrenseivé 
váltak. Az új osztály hatalomátvételének lehetősége felé mutat az, hogy a régi uralkodóosztály fő védelmi 
eszközei már nem a saját kezében vannak (hanem mindinkább az új osztályéban), (Gouldner, 1979, p. 
88), a régi osztály hatalmi legitimációja pedig már csak a konzumerizmuson nyugszik, (mint erre az első 
fejezetben mi is utaltunk), és ez nem elég stabil alapzat. (Gouldner, 1979, p. 88). A két fő erő közötti 
feszültségek növekednek, állapítja meg. A hatvanas évektől egyre jelentősebb problémává vált, mondja, 
az értelmiség mind inadekvátabb foglalkoztatása. (Gouldner, 1979, p. 67). A ’68-as diákmozgalmak az új 
osztály kritikai diskurzusán felnőtt szellemi termelőktől származtak. (Gouldner, 1979, p. 70). Gouldner 
azzal összegzi az „új osztályról” kialakított képét, hogy az a modern társadalom legprogresszívebb ereje 



(Gouldner, 1979, p. 83) és az előrelátható jövőben a humán emancipáció központja, de ugyanakkor 
magját alkotja egy új hierarchiának is, egy olyan elitnek, amely előírja a többieknek, hogy mi a helyes (ezt 
alátámasztja az értelmiség hajlama is a ritualizmusra és a szektarianizmusra{482}). 
  
És itt kapcsolódjunk vissza Gouldner felfogásának legproblematikusabb részéhez, ahhoz a 
feltételezéséhez, hogy az új osztály új uralkodó osztály lesz. Ezt a tézist részben az államszocializmusok 
tapasztalatára alapozza. Megállapítja, hogy az „új osztály” (aufklärista) racionalizmusa a koestleri 
„sötétség délben” borzalmába torkollik. Ezt összefüggésbe hozza azzal az általa hangsúlyozott 
paradoxonnal, hogy az értelmiség szerinte egyszerre emancipatorikus és elitista. (Gouldner, 1979, p. 84). 
Egalitariánus, amikor a régi osztály forrásait (profit, bérlet, stb.), támadja, de egyáltalán nem egalitariánus, 
amikor a saját céh-érdekeit próbálja érvényesíteni, a maga „kulturális tőkéje” alapján a politikai hatalom 
és a bevételek tekintetében.{483}. Úgy véli, hogy a marxizmus a legjobb ideológiája az új osztálynak, mivel 
egyesíti a teóriát és praxist (mert különben az értelmiség hajlamos a gyakorlattól való eltávolodásra), és 
nagyon alkalmas a harcra a régi osztály uralma ellen, de mihelyt győz, üressé és dogmatikussá válik (mert 
a hatalmi praxis, – és az új uralkodó osztály osztályérdeke – bekebelezi). 
  
Az államszocializmus gyakorlatának egyenlőtlenségei, csoportérdekérvényesítései vitathatatlanok, s mint 
többször jeleztük már, külön fejezetben fogjuk elemezni őket. Gouldner azonban a posztkapitalista 
lehetőségek egy nagyon szűk szeletéből általánosít, amikor ezt az igen kezdetleges társadalmi kísérletet 
tekinti támpontjának. A társadalmak korai-nyers fázisa mindig megmutatja az új paradigmában 
rejlő fő veszélyeket{484}, s ebből a szempontból nagyon is fontos figyelembe venni az államszocialista 
diktatúrák tapasztalatait. De a szellemi termelés lehetőségei ennél jóval tágabbak. Az államszocializmust, 
mint ezt később kifejtjük, szellemi termelés hozta létre, de ugyanilyen szellemi termelést jelent 
viszonyainak bírálata és vele ellentétes viszonyok létrehozása, a benne rejlő veszélyek kiküszöbölése is. 
(Ugyanúgy, ahogy szellemi termelés eredménye a jelenkor ökológiai válsága, de jellegzetes szellemi 
termelői mozgalom a „zöldek” mindezzel szembeni fellépése is). 
  
Gouldner elméletének legfőbb gyengesége azonban az, hogy az értelmiség törekvéseit alapvetően és 
szinte kizárólag a klasszikus értelemben felfogott osztályérdekből vezeti le, (Konrád és Szelényi nálunk egy 
időben népszerűvé vált értelmiségelmélete ebben követi), s nem veszi tekintetbe, hogy ha a szellemi 
termelők valamilyen értelemben osztályt alkotnának is, ez csak addig a pillanatig tart, amíg az új termelési 
mód dominanciára nem kerül (ez eddig még soha és sehol nem történt meg), mert az új termelési mód 
lényegi sajátossága a történelmi értelemben vett osztályok megszűnése. Az olyan osztályelmélet{485}, 
amely nem a termelési módból indul ki, „lebeg a levegőben”, hiszen az osztályokat csupán a 
termelési módokból lehet levezetni, (amelyek a társadalom stratifikációját, annak adott 
történelmi formáit is meghatározzák). Az olyan elemzés, amely az osztály (vagy egyéb csoport-) 
érdekekből indul ki,{486} a politika síkján adekvát, de a politika maga (bár természetesen van 
önmozgása), alapvetően a társadalom alapviszonyai által meghatározott, mélyszerkezete mindig 
csak azokból értelmezhető. Gouldner nem érti igazán, mi a szellemi termelés lényege. Fontos 
elemeként kiemeli a kritikai attitűdöt, de ezt is csak – politikai jellegű – érdekkifejezésnek tekinti, s nem 
látja, hogy ez miként része a társadalmi viszonyok (szellemi) termelésének. 
  
Potenciális uralkodóosztálynak tekintve az értelmiséget egyfelől kevésbé egyoldalúan jár el, mint Bourdieu, 
(aki az értelmiség privilégiumaira, voltaképpen az értelmiségnek a tőkés osztályhatalomban való 
részvételére koncentrál), s észreveszi azt is, hogy az értelmiségben (a szellemi termelőkben) egy új társadalmi formáció 



lehetősége is benne van; ő viszont a másik oldalt hanyagolja el, s nem veszi eléggé figyelembe azt, (talán azért, 
mert a „termelési mód” fogalommal jellemezhető társadalmi dimenzió figyelembevétele hiányzik 
elemzéséből), hogy az értelmiség jelen helyzetét, sajátosságait, megnyilvánulásait mennyiben alakítják a 
jelenleg még domináns tőkés termelési mód működései, s mennyiben állnak éppen ezek az értelmiség 
jelentős részében jelenleg még vitathatatlanul jellemző elitizmus mögött. (Az ötödik fejezetben lesz még 
szó arról, hogy ennek az egész gondolatmenetnek miként képezi alapját – s viszi félre az értelmezést az, 
hogy a „szellemi termelő” helyett annak egy, a polgári társadalomban kifejlődött történelmi 
formaváltozata, az „értelmiség” az elemzés tárgya). Ezáltal azonban lehetőséget ad arra, hogy az „új 
osztályt” a tőkés osztályhoz hasonló (potenciális) elnyomó, kizsákmányoló, a többség „nyakára ülő”, 
elitista erőként (új uralkodóosztályként) a társadalmi többség elutasítsa, s ezzel egyrészt közvetve a 
fennálló rendszer védelmezői malmára hajtja a vizet, hiszen egy potenciálisan vonzó alternatívát az „egyik 
kutya másik eb” szemléletével degradál, és ezáltal az „új osztályt” (ő is) összemossa a régivel; másrészt az 
„új osztály” képviselőit (illetve azokat, akik az új alternatívát mindezt figyelembe véve is vonzóbbnak 
tekintik a réginél), egy ilyen szemlélet elfogadása abba az irányba tereli, hogy saját képviseletüket valóban 
új uralkodóosztállyá szerveződve próbálják meg érvényre juttatni. Gouldner ráadásul (miközben az „új 
osztály” általa feltételezett attitűdjeit mérlegeli), szinte teljesen figyelmen kívül hagyja azt a tudatos 
küzdelmet (s az ezt mozgató attitűdöket), amelyet a régi termelési mód fenntartásában érdekelt erők a 
szellemi termelők ellen folytatnak, (s amely küzdelemben, mint az imént utaltunk rá, ekként az ő elmélete 
is felhasználható). 
  
Ugyancsak az új termelési módra vonatkozó elemzések hiányának tulajdoníthatóak Gouldner azon fent 
említettt következtetései is, amelyekben „értelmiségi” vonásoknak tekint olyan megnyilvánulásokat, (az 
elitizmuson kívül is), amelyek nem a szellemi termelés par excellence sajátosságai, hanem a régi termelési 
módból következnek, (mint például Gouldner azon meggyőződése, hogy az értelmiség /is/ alapvetően 
bevétel-orientált, vagy hogy lényeges ideológiai jellemzője a „professzionalizmus” értékének kiemelése). 
  
Gouldner kétség kívüli erénye, hogy igyekszik differenciáltan látni, s amikor az értelmiségben, mint új 
uralkodó osztályban gondolkodik, akkor is a lehető legtágabb, legalább osztály-szélességű, új társadalmi 
formáció létrehozására képes új alanyt keres, s nem szűkíti le a figyelmét a szellemi termelők egy-egy 
éppen előtérbe kerülő csoportjára (mint a menedzser-uralom elméletek, vagy Bard „netokrácia” 
koncepciója). Az értelmiség olyan fontos sajátosságait tartja a csoport legfőbb jellemzőinek – kritikai 
attitűd, tekintélyellenesség – amelyek valóban meghatározóak az értelmiségnek a szellemi termelési 
módban leglényegibb funkciója, a társadalomváltoztató funkció szempontjából. Az a felismerése is fontos, 
hogy az értelmiség más társadalmi csoportoktól eltérően „általános osztályként” valamiképpen az 
Egészet, a Nemet képviseli (legalábbis más módon és más szinten képviseli, mint az egyéb csoportok). 
De mert osztályfogalmát nem horgonyozza le termelési mód-elemzésben, fogalmai csúszkálnak, s 
összekeverednek az „értelmiség”, a „szellemi termelő”, az új bürokrácia, a „professzionalisták”, stb. 
fogalmai: melyik mennyiben képviseli az „új osztályt”, és az mennyiben „osztály” egyáltalán. Ebből 
következik az a – véleményünk szerinti – tévedése is, hogy az értelmiségben (a szellemi termelőkben) új 
uralkodó osztályt lát. Szemléletének ezt az egyoldalúságát{487} érdemes szembesíteni egy ezzel ellentétes 
koncepcióval, az „új munkásosztály” elméletével. 



Az új alany meghatározásai: Braverman, Mallet és az „új munkásosztály” elmélete 

Harry Braverman az „új osztály” kialakulásának huszadik század végi körülményeit elemezve abból indul 
ki, – ez is figyelemre méltó gondolat! – hogy bár a kései kapitalizmus (a klasszikus „ipari” 
kapitalizmussal szemben) technikailag már a „szocializmus” (egy kapitalizmuson túli 
társadalom) viszonyaihoz áll közelebb (miként a korai kapitalizmus technikája még inkább a 
feudalizmuséhoz) (Braverman, 1974, p. 19); a lényeg mégis csak az, hogy a társadalomban a tőke 
uralkodik, és minden új fejlemény is ennek keretei közt értelmezhető. A „tudományos 
menedzsmentben” (amely értelmezésünk szerint annyiban a „szellemi termelési mód” előkészítése, hogy 
a szellemi mozzanatot fokozza a fizikai munkában is), a munkás kreativitása nem akármilyen lehet, hanem csak 
a tőke érdekeit szolgáló. (Minthogy az egész munkamegosztás – mondja Braverman – természetellenes, 
és a kapitalizmusban kizárólag a tőke hasznát szolgálja). A 19. század második felében, folytatja, a 
tudomány és a vállalkozás összefonódott; Németországban például, ahol a fejlett tudomány gyengébb 
iparhoz kapcsolódott, és felfejlesztette azt, de úgy, hogy eközben az intellektuális munka elkülönült a 
végrehajtó munkától (Braverman, 1974, p. 205), a munkás kontrollja csökkent a gép, a gép kontrollja 
egyre nőtt a munkás fölött, s a munkás és a gép egyre inkább elidegenedett egymástól. A huszadik 
században az iroda mechanizációja is bekövetkezett, ennek következtében az irodai munka egy része is 
fizikai jellegűvé kezdett válni, a hivatalnokok felsőbbsége csökkent a munkássággal szemben, 
tulajdonképpen a „szolgáltatások munkásaivá” váltak{488}. (Braverman is azt hangsúlyozza, hogy az 
abszolút értéktöbblet termelése helyett az – így kibővülő munkásság – is mindinkább az innováción 
alapuló relatív értéktöbblettermelés résztvevőjévé válik{489}). 
  
Braverman ehhez a folyamathoz ellentmondásosan viszonyul. A munkásosztály-fetisizáló szemlélet 
foglyaként túlságosan felértékeli a fizikai munkát, és könyvében túlságosan nagy arányban érvel amellett, 
hogy a huszadik század tudományos-technikai forradalma nemcsak a szellemi mozzanat növelését jelenti, 
hanem fizikai munkát is termel. A fizikai munka (és a hagyományos munkásosztály) szerepének 
csökkenését (legalábbis a kapitalizmuson belüli tendenciaként) nemigen tudja elfogadni, s ezért hol abba 
kapaszkodik, hogy a klasszikus fizikai munka (a perifériákra kitolva) továbbra is jelentős szerepet játszik, 
hol statisztikai trükknek, (és a megítélés változásai miatt bizonyító erővel nem rendelkezőnek) nevezi a 
különböző munkák képzettségi alapon való besorolását. (Gouldner, 1974, p. 430). Az új szereplőket 
szívesen látná a munkásosztály részeként, de ezt végülis csak úgy tudja elképzelni, hogy az alapviszony a 
klasszikus tőke–munka ellentét marad, (a fizikai munkásnak tekintett hagyományos munkásság 
dominanciájával{490}), s ebbe kerül be, mintegy ide deklasszálódik a szellemi termelők csoportja. 
  
A szellemi termelőket a kapitalizmuson belül jogos (legalább részben) a tőkének alávetett 
(bér)munkásosztály részének is tekinteni, s mint ilyenek, a hagyományos munkásosztállyal együtt ők is 
szemben állnak a tőkével (bár szembenállásuk nem azonos természetű, és sok tekintetben sokszor még 
radikálisabb is). Ha azonban egy új termelési mód létrejöttében gondolkodunk, a szellemi termelőknek 
(pusztán) „munkásként” való leírása – s ebben inkább Gouldnerrel értünk egyet – már zavaró és 
pontatlan. (Mint ahogy a hagyományos munkásosztálynak tulajdonított történelemalakító főszerep is 
egyre nehezebben tartható fenn). 
  



Maga Braverman azzal próbálja áthidalni az általa is érzékelt ellentmondást, hogy végülis elfogadja a 
szellemi termelők „új középosztályként” való meghatározását, s (az eddig ismertetett elméletek nagy 
részével ellentétben) azt fejtegeti, hogy míg a régi középosztály kívül volt az alapvető osztályviszonyon, 
addig az új középosztály a tőkeviszony mindkét oldalának jegyeivel rendelkezik (ezzel – csakúgy, mint 
Mills hasonló konklúziókat levonó következtetéseivel – egyetértünk); s éppen az a lényege, hogy belül van 
a tőkeviszonyon (ez szerintünk már csak részben igaz). (Braverman, 1974, p. 407). Braverman mindebből 
arra következtet, hogy az „új középosztály” tagjainak mind nagyobb részében tudatosulhat, hogy érdekeik 
azonosak a munkásosztályéval, és így végül tudatosan is annak részeivé válhatnak{491}. 
  
A szellemi termelőket középpontba helyező elméletekkel szemben arra figyelmeztet, hogy a képzettség 
növekedése önmagában nem jelenti új társadalmi formáció megjelenését{492}, (ez igaz, s az uralkodó 
tulajdonforma valóban erősen korlátozza a szellemi termelés lehetőségeit): a képzettség 
növekedésének csak akkor és azáltal lesz jelentősége, hangsúlyozza Braverman, ha a termelők a 
maguk urai lesznek. (Braverman, 1974, p. 445). Különben a termelési hierarchia – a fenti tendenciák 
dacára – fenntartja a képzettséggel járó hierarchikus tagozódást, azzal, hogy az „irányítottnak nincs 
szüksége az irányító szintjén lenni”{493}. Ám mindezen jogos megfontolás nem teszi zárójelbe a szellemi 
munka szerepének felértékelődését, s az ennek következtében létrejövő társadalmi viszony-változásokat, 
amelyeket viszont nem lehet teljes egészükben beszorítani a Braverman által használt értelmezési keretek 
közé. Elmélete végülis nem úgy tekint a szellemi termelőkre, mint egy új termelési mód alanyaira. 
  
Mint az előző fejezetben már láthattuk, ugyancsak a munkásosztályba való besorolással, de némileg 
rugalmasabban igyekszik a szellemi termelők szerepét értelmezni Serge Mallet. Ő is megőrzi a 
hagyományos munkásosztály kategóriát, de (Tofflerhez hasonlóan) azt hangsúlyozván, hogy nem a 
képzettségnek, hanem a termelés, az üzem jellegének van meghatározó szerepe, elfogadja az újfajta (a 
korábbinál jóval inkább a szellemi mozzanatokra építő) munkát a tőke–munka szembenállás olyan új 
formájának, amelyben a kiformálódó „új munkásosztály” átveszi a régi, hagyományos 
munkásosztálytól a fejlődés motorjának szerepét. (Mallet, 1975). Ezzel kapcsolatban azt is 
hangsúlyozza, hogy a marxisták nem figyeltek fel kellőképpen a munkaszervezet típusának jelentőségére, 
ezért is lehet, hogy elfogadták a (tőkés értéktöbblet-központú szemlélet érdekei szerint kialakított) fordi-
taylori szervezetet (olyannyira, hogy Lenin intenciói alapján ezt vezették be a szovjet típusú 
társadalmakban is). Megállapítja, hogy míg a régi munkásosztályt (a klasszikus ipari szervezet által 
meghatározottan) elsősorban mennyiségi szemlélet és bérkövetelés jellemzi, az új munkásosztály 
szemlélete már minőség-középpontú, követelései az önigazgatás felé mutatnak és mindinkább 
összefonódik az értelmiséggel{494}. Kijelenti, hogy a huszadik század végén éppúgy az új munkásosztály 
adja a leghaladóbb reakciókat, mint 1789-ben a forradalom bázisát adó kisparaszt, aki azonban a Kommün 
idején már nem volt adekvát társadalmi szereplő. Így veszítette el adekvát jellegét – teszi hozzá – mára a 
régi (ipari) munkásosztály, s adta át helyét az újnak{495}. Ez az új munkásosztály – támaszkodik ’68-as 
tapasztalataira – harcosabb is, mint a régi, ellentmondván annak a régi tételnek, hogy a 
„munkásarisztokrácia” reformista{496}. Hardt és Negri ugyanennek a gondolatnak a jegyében jelenti ki: „Az 
ipari munkásosztály csak egy részmozzanatot képvisel a proletariátus és forradalmai történetében, abban 
az időszakban, amikor a tőke képes volt az értéket a mérhetőre redukálni. Abban az időszakban úgy 
látszott, mintha csak a bérmunkások munkája lenne produktív, és ezért a munka összes többi szegmense 
pusztán reproduktívnak, sőt, nem-produktívnak tűnt. (…) A munka – legyen az anyagi vagy nem-anyagi, 
szellemi vagy testi – termeli és termeli újra a társadalom életét, és eközben kizsákmányoltatik a tőke által.” 
(Hardt–Negri, 2001, p. 402). 



  
A szellemi termelőknek, illetve a termelés – a huszadik század második felében tömegesen megjelent – új 
típusú szereplőinek „új munkásosztályként” való azonosítása elfogadható lenne, (munkájuk eltérő, 
döntően szellemi jellegére való tekintettel meg is különböztetve e csoportot a „régi munkásosztálytól”); 
ha csak azt a tényt vesszük figyelembe, hogy a tőke e (szintén bérmunkában foglalkoztatott) csoport 
munkájából éppúgy profitra tesz szert, mint a hagyományos munkásságéból. Ugyanakkor ezek a 
munkásosztály-elméletek nem veszik kellőképpen figyelembe azt (amit, mint láttuk, más elméletek 
viszont hasonló egyoldalúsággal hangsúlyoznak), hogy a szellemi termelők egy jelentős része továbbra is 
a „másik oldalon” fejti ki szellemi tevékenységét{497}. Sarkítva úgy is lehet fogalmazni, hogy az értelmiség 
egy része ily módon a tőkés társadalom érdekében proletarizálja az értelmiség másik részét. (És még 
mindig, bár csökkenő arányban jelen vannak olyan értelmiségiek is, akik sem nem „új munkások”, sem 
nem aktív résztvevői a rendszerfenntartásnak, hanem a mannheimi értelemben vett „szabadon lebegés” 
állapotában vannak). Az értelmiséget, illetve a szellemi termelők csoportjának egészét éppen azért 
nem lehet az uralkodó tőkeviszonynak sem egyik, sem másik oldalán megnyugtatóan 
elhelyezni, mert – mint (sajátos termelőmódja folytán) egy új termelési mód, egy új paradigma 
képviselője – társadalmi szerepe a régi viszonyok alapján nem értelmezhető, nem szorítható be 
annak alapvető keretei közé, (illetve a régi viszonyrendszer minden pontján megjelenhet, 
szerepet kaphat). 
  

„Azt is megjegyeztük már, hogy a vállalkozónak, funkciójánál fogva, rendelkeznie kell 
bizonyos intellektuális természetű képzettséggel, bár társadalmi alakját nem ez határozza 
meg, hanem az általános társadalmi viszonyok, amelyek a vállalkozónak az iparban elfoglalt 
helyzetét jellemzik. Minden ember értelmiségi, mondhatnánk ezen az alapon; de nincs minden 
embernek értelmiségi funkciója a társadalomban.” „Ez azt jelenti, hogy ha beszélhetünk is 
értelmiségről, nem beszélhetünk nem-értelmiségről, mert ilyen nincs. (…) saját szakmáján 
túl minden ember kifejt valamiféle szellemi tevékenységet, azaz ’filozófus’, művész, ízléssel 
rendelkező ember, akinek világnézete van, tudatos erkölcsi magatartást tanúsít, azaz 
hozzájárul valamely világnézet fenntartásához vagy módosításához, vagyis új 
gondolkodásmódok létrehozásához.” (Gramsci, 1974, pp. 177-178. /Az értelmiség és a 
kultúra szervezete/) (Kiem.: K.Á. – K.G.) 

  
A szellemi termelési mód előtti társadalmakban a szellemi termelők egyrészt speciális társadalmi 
szerepeket töltenek be, amelyek „helyét az uralkodó termelőmód jelöli ki”, s amely nem azonos a 
szellemi termelő sajátos, adekvát funkciójával{498}; másrészt, mivel e sajátos, adekvát funkció még nem 
jutott dominanciára a társadalomban, nem is különíthető el élesen a társadalmi lét rendszerének egészétől 
(ezért és ennyiben tekinthető úgy, mint ami benne van minden ember tevékenységében). A huszadik 
században azonban az történt, hogy éppen ez a sajátos, adekvát funkció (a szellemi termelők 
termelőmódja) kezdett a termelésben és a társadalomban döntő szerepre szert tenni. Ilyenkor először 
körvonalazódik az új (termelőmód), s ez arra készteti a kortársakat, hogy kategoriálisan 
próbálják körülírni, hogy miről is van szó, mi is az új funkció és az új társadalmi szereplő, 
amelyhez köthető (ez szüli az „új világ” és az „új osztály”típusú elméleteket). Majd, amikor 
dominanciára jut az új termelési mód, és „kijelöli minden más termelés helyét”, akkor újra úgy 
tűnik fel, mint ami „benne van minden ember tevékenységében”, de most már nem mint egy az 
ember képességei, tulajdonságai, tevékenységfajtái közül, hanem mint a világhoz való uralkodó 



viszony, mint az értékrend, a világkép és – természetesen – a termelőtevékenység legfontosabb, 
meghatározó mozzanata. 



KÖZBEVETÉS: SAID ÉS A FÜGGETLEN ÉRTELMISÉG 

A szellemi termelési mód kialakulásában, mint az előző két fejezetben többször is esett erről szó, a 
szellemi termelés három különböző módjának és ezek egymáshoz való viszonyának van kulcsszerepe: az 
innovációnak; a szervező-integráló-adminisztratív funkciónak; illetve a társadalmi viszonyok kritikájának és 
változtatásának. Az eddig ismertetett elméletek főleg az első két szellemi funkció térhódításából indultak 
ki, (s annak függvényében látták a szellemi termelőket inkább a hatalom oldalán vagy inkább a termelők 
között, hogy e két szellemi funkció közül melyiket helyezték figyelmük központjába): A harmadik, a 
kritikai funkcióra kevesebb figyelem esett, jóllehet éppen ez játszhatja a főszerepet a háromféle szellemi 
termelőmód domináns termelési móddá integrálódásában. A társadalomkritikai szellemi tevékenységet 
sokan „a szabadon lebegő” értelmiségi fogyatkozó súlyú szerepköréhez kötik, s ez is oka lehet annak, hogy 
kevésbé figyelnek rá. Ám a „szabadon lebegés” mannheimi kategóriája (mint erre néhány fejezettel 
később még visszatérünk) korántsem pontos még annak a csoportnak a leírására sem, amely kívül 
helyezkedik el mind a politikai hatalmi struktúrán, mind a közvetlen gazdasági értelemben vett 
termelőfolyamatokon. A kevés kivételek egyike, aki a társadalomkritikai szellemi funkcióra koncentrál, 
Edward Said, ezért egy rövid kitérő erejéig érdemes bevonni vizsgálódásainkba az ő gondolatait is. Said 
egyrészt Gramscihoz nyúl vissza, másrészt Julien Bendához, emlékeztetve annak magyarul „Az 
írástudók{499} árulása” címmel ismertté vált munkájára. Azt hangsúlyozza, hogy az „intellectuals” mindig 
valamilyen „üzenettel” állnak kapcsolatban, (Said, 1996, p. 11), és általános elvek, erkölcsi premisszák 
képviselőiként többnyire konfliktusba kerülnek a bürokráciával. 
  
„Az értelmiségi ezt általános elvek bázisán teszi: azon az alapon, hogy minden emberi lénynek joga van 
arra, hogy a szabadságot és igazságosságot illető viselkedés tisztességes normáit várja el a világot uraló 
hatalmaktól vagy nemzetektől, és hogy ezeknek a normáknak szándékos vagy gondatlan megsértéseiről 
tanúbizonyságot kell tenni, és bátran felvenni ellenük a harcot.” (Said, 1996, pp.11-12). 
  
Az így felfogott „írástudói” étosznak egyik leglényegibb vonása a szellemi függetlenség. A 
hivatkozási alapul szolgáló Benda egyfelől – a fasizmus és sztálinizmus ideológiai térhódítása idején – a 
pártkatonává váló értelmiségi szerepét támadja, másfelől azonban az sem véletlen, hogy ez a Benda-
figyelmeztetés éppen akkor hangzik el, amikor megjelennek a társadalomban egy új termelési mód és az 
azzal járó új értelmiségi szerepek első jelei is. A szellemi függetlenség a kibontakozó szellemi 
termelési módban nem „szabadon lebegést” jelent, hanem egy olyan alapállást, amelyben a 
szellemi termelő nem rendeli alá magát más osztályok érdekeinek, hanem a saját – szellemi 
termelői – világképét, értékrendjét, (és az abban meghatározó szerepet játszó „általános”, vagyis 
nembeli nézőpontot és az ettől elválaszthatatlan reflektált-kritikai attitűdöt) igyekszik képviselni 
és érvényesíteni{500}. 
  
  

Az így felfogott értelmiség alapvetően kritikai értelmiség. „az értelmiségi, a szó általam 
használt értelmében sem nem béketeremtő, sem nem konszenzusépítő, hanem olyasvalaki, 
akinek egész léte a kritikai alapállásra van feltéve, arra a felfogásra, amely nem hajlandó 
elfogadni a könnyű formulákat, vagy a készre gyártott kliséket, vagy a sima, bármihez-
alkalmazkodó igazolását annak, amit a hatalom vagy a konvenció mondani enged és tesz. 



Éppenséggel nem a passzív húzódozás módján, hanem aktívan törekedve arra, hogy mindezt 
elmondják a nyilvánosság előtt.” 
(Said, 1996, p. 23). 
  
„Azt gondolom, hogy a legfőbb dilemma, amivel az értelmiséginek szembe kell néznie, hogy 
vajon a győztesek és uralkodók stabilitásához kapcsolódjék-e, vagy – a nehezebb úton – úgy 
tekintse ezt a stabilitást, mint az emergencia egy olyan állapotát, ami a kevésbé szerencsést a 
teljes eltűnés veszélyével fenyegeti, és {ezzel szemben} mozgósítsa saját 
önalárendelődésének tapasztalatát éppúgy, mint az elfelejtett hangok, vélemények és 
személyek emlékezetét.”(Said, 1996, p. 35). 
  
„Miként ezekben az előadásokban sugallni igyekeztem, az ’értelmiségi’ nem holmi 
szoborszerű ikont testesít meg, hanem egy egyéni hivatás követését jelenti; egy energia ez, 
egy makacs erő, amely a nyelvben és a társadalomban egy jól felismerhető és elkötelezett 
hang képviseletét vállalja fel, a témák egész sorát körbejárva, amelyek egyike sem 
nélkülözheti végül a felvilágosítás és az emancipáció vagy a szabadság valamilyen 
kombinációját”. (Said, 1996, p. 73). 

  
A „függetlenség” kritériuma egy olyan társadalomban, amely még nem a szellemi termelési mód 
társadalma, s amelyben ettől eltérő osztályérdekek dominálnak, alapvetően fontos, hangsúlyozza Said: a 
szellemi termelőnek az ilyen társadalomban különböző nyomásoknak kell ellenállnia (amelyek a fennálló 
rendszer fenntartására szolgálnak, és fékezhetik a társadalmi viszonyok szellemi termelésének folyamatát, 
csökkentvén a szellemi termelők függetlenségét). Ilyen, a kapitalista társadalomban a szellemi 
termelőket terhelő nyomás Said felsorolásában: a specializációra irányuló nyomás, (ami 
eltávolítja a változtatandó összefüggések rendszerének átlátásától), és a hatalmi rendszerbe való 
integráció: a szellemi termelő „expert”-té tétele, illetve azok a pressziók, amelyek a szellemi 
termelőt a hatalmi, illetve a gazdasági érdekek jegyében való cselekvésre, ezen szempontok 
elsődlegessé tételére igyekeznek szorítani. E „nyomások” nagymértékben magyarázzák, hogy az 
értelmiség a jelen osztálytársadalmakban miért mutatja éppen azokat az elitista vonásokat, amelyekkel a 
korábban ismertetett elméletek az értelmiséget jellemezték. Said e nyomásokkal szemben fogalmazza meg 
az „amatőrizmus” eszményét, ami ebben az adott kontextusban az ilyen rendszervédő nyomásokon való 
felülemelkedést, egyfajta szellemi autonómia fenntartását jelenti. 
  
  

„Az értelmiséginek ma amatőrnek kell lennie, olyasvalakinek, aki figyelembe veszi, hogy egy 
társadalom gondolkodó és lelkiismeretes tagjának lenni azt jelenti, hogy joga van morális 
témákat felvetni akár a legtechnikaibb és legprofesszionalizáltabb aktivitások lényegét 
illetően is, beleértve az ember országát, annak hatalmi rendszerét, a polgáraival folytatott 
interakciók módját éppúgy, mint a más társadalmakkal folytatott interakciókét. Ráadásul az 
értelmiségi, mint amatőr szelleme be tud hatolni a pusztán professzionális rutinba és 
átformálni azt, a legtöbben közülünk átmennek valami sokkal élettelibbe és radikálisabba; 
ahelyett, hogy az elvártat tennénk, megkérdezhetjük, hogy miért is tesszük ezt, ki húz ebből 
hasznot, hogy lehet kapcsolatba hozni személyes céljainkkal és eredeti gondolatokkal”. (Said, 
1996, pp. 82-83){501}. 

  



„Ha a szemed mindig a fölötted állón van, nem tudsz értelmiségiként gondolkodni, csak úgy, 
mint egy kisdiák vagy egy ministráns”. (…) „Ezzel ellentétben egy igazi értelmiségi független 
lény. Hiába tesz úgy sok értelmiségi, mintha azok a formák, amelyekben megjelennek, a 
legmagasabb rendű dolgok vagy a végső értékek lennének, a moralitás ebben a mi 
szekularizált világunkban az ő tevékenységüknél kezdődik: hol megy végbe, kinek az érdekeit 
szolgálja, hogy húzódozik követni egy konzisztens és univerzális etikát, hogy tesz 
különbséget hatalom és igazság között, mi mutatja meg az ember választásait és prioritásait.” 
(Said, 1996, pp. 119-120). 

  
A kritikai értelmiségi, a társadalmi viszonyokat változtató szellemi termelő szerepének független 
szembenállása (a fennálló viszonyokkal) azonban csak a kereteit adja; a társadalomelméletnek meg kell 
tudnia határozni ennek lényegi tartalmait is. 



Az új alany meghatározásai: Tömeg-intellektus, általános intellektus, immateriális munka 

„Mikor megalkották, a jelenlegi évszázad {ti. a XX. század} korai éveiben, az ’entellektüel” szó kísérlet 
volt arra, hogy visszahódítsák és újradeklarálják azt a társadalmi centrumhelyzetet és azokat a globális 
vonatkozásokat, amelyek a tudás termeléséhez és terjesztéséhez kapcsolódtak a Felvilágosodás korában. 
A szó írók, költők, újságírók, tudósok és más közszereplők tarka együttesére vonatkozott, akik morális 
kötelességüknek és kollektív joguknak érezték, hogy közvetlenül beavatkozzanak a politikai folyamatokba 
a nemzet szellemének befolyásolásán, és politikai vezetői tevékenységének formálásán keresztül. (…) A 
szó így erőt adó felszólítás volt, felszólítás a ’tudás emberei’ hagyományának felélesztésére (vagy a rájuk 
vonatkozó kollektív emlékezet testet öltésére), a ’tudás emberein’ értve azokat, akik az igazság, a morális 
értékek és az esztétikai ítéletek egységét testesítik meg és érvényesítik gyakorlatukban” (Bauman, 1987, p. 
1). 
  
Az alábbi gondolatmenet Said „függetlenségi kritériumának” kritikájaként is felfogható, amennyiben arra 
figyelmeztet, hogy mint mindennek, a társadalomba való bekapcsoltságnak is két oldala (és ennek 
megfelelően pozitív és negatív olvasata is) van. 
  
„Egyfelől a társadalmi munkamegosztás növekedése megteremtette a feltételeket a realitások 
függvényében (…) a nagyobb individualitásra és reflexivitásra, ahogy a lehetséges szerepek, karrierek és 
identitások megnyílnak a tömegesen kibontakozott individuumok és a megnövekedett számú társadalmi 
interakciók sora felé. Másfelől ez ahhoz is vezetett, amit Mulgan nemrég ’a kapcsoltság nagyobb foká’-
nak nevezett, ahogy egyre mélyebben beágyazottakká válunk a társadalmi kölcsönös függőségek sorába, 
(…) ami a rendszerek világa viszonylag absztrakt struktúráinak kifejlődéséhez vezet”. (Garnham, 2000, p. 
82). „Marx úgy látta a munka megosztását mint ami elidegenedést és kizsákmányolást hoz létre. (…) 
Durkheim viszont pozitívabban viszonyult ehhez (…) Durkheim szemében a munka megosztása a 
premodern társadalmak mechanikus szolidaritását a modern társadalom organikus szolidaritásával váltja 
fel”. (Garnham, 2000, pp. 82-83). Éppen ennek – és a két ellentétes nézőpont egyszerre érvényességének 
– is köszönhető, hogy egy új termelési mód lehetőségei létrejöhetnek egy korábbi termelési mód keretein 
belül. A szellemi termelési mód nézőpontját ezek szerint egyfelől az elidegenedés és a kizsákmányolás 
kritikája hozza létre, másfelől viszont társadalmi feltételeit az elidegenedés és kizsákmányolás viszonyai fejlesztik 
ki. A „modern társadalom” szellemi termelőjének Durkheimre hivatkozva említett „organikus 
szolidaritása” az (az ebben a formában persze még mindig túl általános és konkretizálandó) 
tartalom, amely a „független” szellemi termelők (társadalmi viszonyokat termelő) kritikai 
alapállásának alapját adja. 
  
Az „új világ” és „új alany” kereső társadalomelméletek utolsó, itt ismertetendő csoportja (amely többé-
kevésbé a „Futur Antérieur” című folyóirat köré tömörült olasz és francia szerzőkhöz köthető) ehhez 
próbál elméleti és kategoriális eszköztárat kialakítani. 
  
Az e körben gyakran hivatkozott Deleuze–Gauttari szerzőpár egyrészt erősen a posztmodern 
gondolkodók (Foucault, Lyotard, Derrida) hatása alatt fogalmaz{502}, másrészt azzal a két világháború 
között is népszerű-volt megoldással próbálkozik, hogy a marxizmust (azt nem látván erősnek az 
individuum problémáira adott válaszok és a mikroszociológiai, kulturális antropológiai síkon felmerülő 



jelenségek elemzése terén) a pszichoanalízissel termékenyítse meg. Ennek következtében keveredni engedik 
a társadalmi működésekre vonatkozó marxi és az egyéni lelki működésekre vonatkozó pszichoanalitikus 
fogalmakat{503}. Ez néha fogalmi csúsztatásokat okoz, de nem mindig indokolatlan: az a figyelmeztetésük 
például feltétlenül jogos, hogy semmilyen társadalmi megújulás nem lehetséges anélkül, hogy 
változásokat hozna létre a tudatalattiban is, hogy meg ne célozná az ember tudatalatti 
működéseit is{504}). Sok színes és meggyőző szimbólumelemzésük mellett gyakran hajlamosak egyes 
kategóriák túlfeszítésére (és túlmaterializálására): az ő szóhasználatukban túl sok minden „gép” vagy 
„áramlat”; túl sok mindent minősítenek „fasisztának”, és kissé túlhajtják a „nomád” fogalom használatát 
is, ami náluk a „független” (olykor mintegy az „anarchista”) szinonimája{505}. Sok pontos, dialektikus 
gondolatuk van{506}, ugyanakkor nagyon metaforikusak, ami gyakran gyengíti érveléseik meggyőző erejét. 
Ami alapkérdésünket, az „új alany” keresését illeti, ők a szellemi termelők jelenét elsősorban az államnak 
való alávettetésben látják, (bár számolnak az ebből kilépő, a Said által hangsúlyozott ideállal rokon szellemi 
termelők jelenlétével is).{507} 
  
Az értelmiségnek ezzel az alaphelyzetével szemben beszélnek egyfajta „nomád tudományról”, (amely 
expresszív, talpraesett, kapcsolatot teremt az individualitások között és gyakran a művészet eszközeivel is 
él /összekapcsolva a művészet nyújtotta lehetőségeket a „számosság” törvényeivel/. Az igazi kérdések – 
hangsúlyozzák Deleuze-ék – általában a „nomád” tudományban vetődnek fel, itt hat igazán az invenció, de 
– s ezzel, anarchisztikus vonzalmaik ellenére elismerik a társadalom szervezettségének 
elkerülhetetlenségét is – megállapítják, hogy a kérdések megoldásai ugyanakkor általában a „királyi” 
tudományban jönnek létre). (Deleuze-Gauttari, 1996, p. 374){508} A kettő között ugyanakkor nem vonnak 
éles határvonalat.{509} 
  
Ezt a gondolatmenetet folytatva állítják szembe az „igazság birodalmát” vagy „császárságát” (imperium 
of truth) a szellem köztársaságával (republic of spirit) – ezzel ismét a „szellem” számukra egyik 
legfontosabb tulajdonságát: függetlenségét, kötetlenségét, minden monopolizálási, monolitizálási 
törekvéssel alapjában szemben álló természetét hangsúlyozva. 
  
Touraine-hez hasonlóan ők is összefüggésbe hozzák a kapitalizmus születését a szubjektum születésével 
(Marxra is hivatkozva ebben), s abban is rokoníthatók Touraine-nel, hogy rokonszenvük láthatóan ennek 
a szubjektumnak az adott kapitalista világrenddel való szembefordulását kíséri. A szellemi termelési mód 
nyilvánvalóan összefüggésben van a szubjektivitás szempontjaival (hiszen a „szellemi” mindig 
tartalmazza a szubjektivitás mozzanatát), de a szellemi termelési módnak a (szubjektivitást szintén 
preferáló, de azt mindig individuális szubjektivitásként felfogó) tőkés termelési módtól való 
különbsége egy újfajta – kollektív jellegű – szubjektivitás születésében ragadható meg, (ami, 
mint erről még bőven lesz szó, egyáltalán nem azonos az államszocializmusok „kollektivizmusával”). 
Ennek az újfajta szubjektivitásnak a megfogalmazásában a legfigyelemreméltóbbaknak a Hardt, Negri, 
Virno, Lazzarato és mások nevével jellemezhető csoport munkásságát tekinthetjük. (Hardt és Negri 
„birodalom” és „sokaság” fogalmaival már fentebb foglalkoztunk, most az említett csoport azon 
munkáira gondolunk, amelyek érvelése elsősorban három fogalom köré épül: a „tömeg-intellektus”, az 
„általános intellektus” és – a természetesen a „szellemi termelés” fogalmával rokonítható – „nem-anyagi 
jellegű munka” fogalmai köré). 
  



A nem-anyagi munka lényegeként azt emelik ki, (amire fentebb mi is hivatkoztunk), hogy mind kevésbé 
ragadható meg mennyiségi kategóriákban, és csökkennek az éles határok a munka és a munkán kívüli tevékenységek 
között. 
  

„A nem-anyagi munkát ezért úgy lehet felfogni, mint az olyan munkát, ami az áruk 
információs, kulturális vagy érzületi (affektív) elemeit termeli. A munka új formáinak egyik 
központi jellemzője, amit ez a kategória úgy próbál megragadni, hogy a munkát egyre 
nehezebb mennyiségileg kezelni az értékelés kapitalista sémájában: más szavakkal a 
munkaidő nehezebben mérhető és kevésbé elválasztható a munkán kívül eső időtől.” (in: 
Hardt-Negri, 1996. p. 262). 

  
Lazzarato, akitől a fenti definíció is származik, részletesebben így fejti ki a fentieket, (a 
szellemi termelők társadalmi szerepnövekedését is hangsúlyozva): 
  
„A nem-anyagi munka fogalma a munka két különböző aspektusára vonatkozik. Egyfelől ami 
az áruk ’információs tartalmát’ illeti, ez közvetlenül azokra a változásokra utal, amelyek a 
munkások által végzett munkafolyamatok jellegét formálták át az ipari és szolgáltatói szektor 
nagy vállalataiban, ahol a közvetlen munkához kellő képzettségek növekvő mértékben olyan 
képzettségek, amelyek a kibernetikában és számítógépes ellenőrzésben (és a horizontális és 
vertikális kommunikációban) érintettek. Másfelől, ami azt az aktivitást illeti, ami az áruk 
’kulturális tartalmát’ létrehozza, a nem-anyagi munka az olyan aktivitások sorát foglalja 
magában, amelyeket normálisan nem tekintenek ’munkának’ – más szavakkal, olyan 
aktivitások, amelyek a kulturális és művészi sztenderdek, szokások, ízlések, fogyasztói 
normák, és (egy némileg stratégiaibb felfogással): a közvélemény meghatározásában és 
rögzítésében játszanak szerepet. Ezek a valaha a burzsoázia és gyermekei által privilegizált 
területhez tartozó aktivitások a hetvenes évek vége óta annak a területévé váltak, amit mi 
mint ’tömeg intellektualitást’ kezdtünk definiálni. Az ezekben a szektorokban végbement 
mélyreható változások gyökeresen módosították a munkaerőnek nem csak az összetételét, a 
menedzselését és szabályozását – a termelés szervezetét – de (s még mélyrehatóbban) az 
értelmiségiek szerepét és funkcióját, és a társadalmon belül végzett tevékenységeit 
is”.(Lazzarato in Hardt-Negri, 1996, p. 133-134). 

  
„A tudományos munkának az ipari és szolgáltató munkába való beintegrálása a 
termelékenység egyik legalapvetőbb forrásává lett, és növekvő mértékben válik a termelési 
ciklusok olyan tényezőjévé, amely egyszersmind azok szervezője is”. (Lazzarato, in: Hardt-
Negri, 1996. p. 137){510} 
  
Az egyik lényeges fejlemény tehát szerinte (is) az, hogy a változások a fizikai munka 
jellegét is a szellemi termelés irányában mozdítják el, (jóllehet fizikai és szellemi 
különválasztását – az osztálytársadalmi viszonyoknak megfelelően – a politika eszközeivel 
igyekeznek fenntartani): 
  
„A manuális munka növekvő mértékben kezd olyan eljárásokat tartalmazni, amelyeket 
„szellemiekként” lehet definiálni, az új kommunikációs technológiák pedig növekvő 
mértékben követelnek tudásban gazdag szubjektumokat. Ez nem egyszerűen azt jelenti, 



hogy a szellemi munka a kapitalista termelés normáinak alávetettjévé vált.{511} (…) A régi 
dichotómia a ’manuális-’ és az ’agymunka’, vagy az anyagi és nem-anyagi munka között azzal 
a kockázattal jár, hogy elmulasztjuk a termelői aktivitás új természetének megértését (…) A 
hasadás a koncepció és a végrehajtás, a munka és a kreativitás, a szerző és a közönség között 
meghaladásra kerül a munkafolyamatban, és ugyanakkor – a valorizáció folyamatában – 
politikai elvárásként {a szétválasztás szemlélete} visszakényszeríttetik…” (Lazzarato, in: 
Hardt-Negri, 1996, pp. 133-134). 
  
Azt, hogy általános, nem csak a (fizikai munkavégzőktől megkülönböztetett) szellemi 
dolgozókat érintő változásról van szó, az idézett szerzők tehát a „tömeg-intellektualitás” 
fogalmával próbálják megragadni. 

  
„Ez a kategória a kollektív intelligenciára utal, és a felhalmozott szellemi erőkre, amelyek 
horizontálisan terjednek szét a társadalomban. Nem egy sajátos csoportot, vagy a népesség 
valamely kategóriáját jelöli (mint valamilyen ’új értelmiség’), hanem inkább egy szellemi 
minőséget, ami kisebb-nagyobb mértékben meghatározza a teljes népességet” (…) „ez egy tömegjelenség, 
ami a társadalmi felhalmozás függvénye és a közösségen, kooperatív gyakorlatokon keresztül 
érvényesül. (…) Ma a tudományos-technikai tudások és gyakorlatok szétáramlanak, hogy nagyobb 
kiterjedéssel ruházzák fel az élet minden szféráját. (…) A poszt-fordista munkaerő egyre 
nagyobb mértékben hozza létre kollektív intelligenciája bázisán a maga ’tömeg-
intellektualitását’”.(Lásd in: Hardt-Negri, 1996. pp. 262-263).{512} (Kiem.: K. Á. – K. G.) 

  
E csoport képviselői szerint is nagyon fontos sajátossága az új termelőmódnak, hogy kollektív 
jellegű: hálózatokon és áramlásokon (flow) keresztül érvényesül. 
  

„Ennek a fajta nem-anyagi munkának a tevékenységformái arra késztetnek minket, hogy 
megkérdőjelezzük a munka és munkaerő klasszikus definícióit, mert ezek a tevékenységformák 
a különböző munkákban szerzett készségeket kombinálják: szellemi tudásokat, ami a 
kulturális-információs tartalmat illeti; manuális készségeket, hogy össze lehessen kapcsolni 
egymással a kreativitást, a képzeletet és a technikai és manuális munkát; és vállalkozói 
képességeket a társadalmi viszonylatok menedzseléséhez, és annak a társadalmi 
együttműködésnek a felépítéséhez, amelynek részei. Ez a nem-anyagi munka olyan 
formákban hozza létre magát, amelyek azonnal kollektívak, s mondhatjuk, hogy csak 
hálózatok és áramlatok formájában létezik.”. (Lazzarato, in: Hardt-Negri, 1996, p. 137){513}. 

  
A tőke természetesen megpróbálja e változásokat is integrálni a maga rendszerlogikája szerint. 
  

„A menedzsment megbízatása arra, hogy a ’kommunikáció szubjektumává’ legyen, azzal 
fenyeget, hogy még totalitáriusabbá válik, mint a korábbi merev megosztás a kézi-, és 
agymunka között (az eszmék és a végrehajtás között), mert a kapitalizmus arra törekszik, 
hogy bevonja a munkás személyiségét és szubjektivitását is az értéktermelésbe. A tőke olyan 
helyzetet akar, amelyben a ’parancs’ a munkások szubjektumának és a kommunikációs 
folyamatnak a belsejébe kerül.” (Lazzarato, in: Hardt-Negri, 1996. p. 136). Vagyis, mintegy a 
munkás „lelkét” is a gyár részévé próbálják változtatni{514}. 

  



De a szellemi termelési mód előretörésével járó fejlemények már nem igazán kedveznek a 
tőkének{515}: a szellemi termelési mód megjelenése a tőke rendszerén belül mindinkább az új 
társadalmi alanyt „hozza helyzetbe”, (a tőkét pedig mint társadalmi szereplőt először 
másodlagossá, később feleslegessé teszi). 
  

„Domináns formaként egy sokoldalú, autonóm, önfoglalkoztató munka jelent meg, a 
’szellemi munkás’ egy fajtája, aki maga lesz vállalkozó egy folytonosan változó piac, és a 
térben és időben változni képes hálózatok keretein belül”.(Lazzarato, in: Hardt-Negri, 1996. 
p. 140). 
  
„a termelés növekvő elvontságán és szocializációján belül a poszt-fordista munka formája 
egyre nagyobb mértékben alakul kooperatív, független és autonóm jellegűvé. Az autonómia és 
kooperáció ezen kombinációja azt jelenti, hogy a termelő munkát illető vállalkozói hatalom 
ezentúl teljesen a poszt-fordista proletariátus kezébe kerül. A termelékenység nagy fejlődése 
az, ami a proletariátusnak ezt az óriási függetlenségét mint szellemi és együttműködési 
alapot, a gazdasági vállalkozóvá válás formájában létrehozza. (Negri, in: Virno–Hardt, 1996, 
p. 216). (Kiem.: K.Á. – K.G.) 
„Ezen a bázison a tudományos-technikai tudás többé nem állítható be a parancsnoklás 
misztifikált, és a tömeg-intellektualitás zömétől elkülönített funkciójaként (Negri, in: Virno–
Hardt, 1996, p. 221). 

  
A termelési mód változásának jelen folyamatait a hivatkozott szerzők is úgy értékelik, mint Marx 
Grundrissében megfogalmazott tételének{516} realizálódását. A dolgozó „a munka mellé lép”: 

„A tudomány, az információ, az általános tudás és a társadalmi együttműködés úgy jelenik 
meg, mint ’a termelés és a bőség nagy alapköve’ – egyedül ők az alap, és többé nem a 
munkanap.” (Virno, Paolo: The Ambivalence of Disenchantment, in: Virno–Hardt, 1996, 
p.19){517}. 

  
A szerzők, megállapítva, hogy a tömeg-intellektusra építő nem-anyagi munka uralma felé haladunk, 
összekapcsolják mindezt az „általános intellektus” fogalmával. Ezt marxi kategóriaként értelmezik, 
hivatkozva a Grundrisse alábbi passzusára: 
  

„Az állótőke fejlődése jelzi, hogy milyen fokig vált az általános társadalmi tudás, ismeret 
közvetlen termelőerővé, és ezért milyen fokig kerültek magának a társadalmi életfolyamatnak a 
feltételei az általános intellektus ellenőrzése alá és vannak neki megfelelően átformálva. 
Milyen fokig vannak a társadalmi termelőerők termelve, nemcsak a tudás formájában, hanem 
mint a társadalmi gyakorlat, a reális életfolyamat közvetlen szervei.” Marx: A politikai 
gazdaságtan bírálatának alapvonalai (Grundrisse): Marx, 1984, MEM 46/II. p. 170). 
  
Ezt az „általános intellektust” egy adott kor szellemi erőinek – szubjektív és 
objektivált tudásainak – összesüléseként, együtteseként értelmezhetjük: 
  
„Marx az általános társadalmi tudásra vagy a társadalomnak egy adott történelmi 
periódusban jellemző kollektív intelligenciájára vonatkozóan használja ezt a kategóriát. Az 
állótőke, különösen az ’intelligens’ gépek formájában ugyanúgy magában foglalja ezt az 



általános intellektust, mint az emberi lények. Éppen mint ahogy kollektív testi erő szükséges 
a termelés bizonyos feladatainak végigviteléhez (például a piramisokhoz használt hatalmas 
kőtömbök mozgatásához), úgy a szellemi erőt is közvetlenül alkalmazzák a termelésben. 
Ráadásul ahogy az információs technológiák és a kibernetikai gépek mind fontosabbá váltak, 
mint a termelés eszközei, az általános intellektus növekvő mértékben vált nem éppen 
közvetlen erővé, de mindenesetre a társadalmi termelés elsődleges hatóerejévé” (in: Hardt-
Negri, 1996. p. 262). 

  
Nem tartjuk szerencsésnek a szerzők érvelésében a piramis-hasonlat alkalmazását, mint (a 
szellemitől megkülönböztetett) kollektív fizikai munka példáját, hiszen a piramis-építés 
kollektív erőfeszítésében is igen jelentős része volt a szellemi mozzanatnak; de az 
kétségtelen, hogy a szellemi termelés mai előretörése is elsősorban mint közös erőfeszítés, mint 
az emberiség közös szellemi termelése értelmezhető. Ami azonban fontosabb, hogy az 
„általános intellektus” fogalma nem pusztán a szellemi erők valóságos összefogását, 
a gyakorlati kollektivitást jelenti, hanem a Nem közös tudását, ami egyetlen konkrét 
kollektivitás aktivitásával sem azonosítható, (mert azok – sokszor egymással ütköző 
– aktivitásának együtteseként jön létre){518}. Ezt másutt a most tárgyalt szellemi kör tagjai 
is hasonlóképpen fogalmazzák meg. Például Dantére (A világkormányról írott munkájára) 
hivatkozva azt emelik ki, hogy már a nagy olasz gondolkodó számára is világos volt: az 
intellektuális hatalom nem egy meghatározott emberen (s hozzátehetjük: nem is 
meghatározott emberi közösségeken) keresztül működik, hanem az emberek sokaságában él 
együtt{519}. Véleményünk szerint a szerzők „tömeg-intellektualitás” fogalma jelenti azt, ahogy a 
szellemi termelőmód minden egyes ember, minden individualitás gyakorlatában érvényre jut, az 
„általános intellektualitás” viszont az emberi Nem, mint egész szellemi aktivitása, (amelynek a 
„szellemi termelőmód” jelenbeli térhódítása csak az egyik formája). 

  
Virno definíciójában kiemeli, hogy ez az általános intellektus formális és informális tudásokat, 
elképzeléseket, etikai tendenciákat és „nyelvjátékokat” egyaránt magában foglal{520}.{521}. Mivel az élet 
egészére vonatkozik, összeütközésbe kerül a munkamegosztás és a tőkés termelés 
logikájával. 

  
„Míg a termelés hagyományos folyamata a feladatok technikai megosztásán alapult, (aki a 
gombostű fejét készítette, nem gyártotta a hegyét, stb.) az általános intellektus 
munkatevékenysége feltételezi a ’szellem életében’ való közös részvételt, a nembeli 
kommunikatív és kognitív tudások előzetes megosztását. Az ’általános intellektus’ 
megosztása lesz minden gyakorlat aktuális alapja. (…) az általános intellektus csak akkor 
tudja autonóm közszféraként magát megerősíteni, ha kötődése a javak termeléséhez és a 
bérmunkához feloldódik{522}”. (Virno in Lessico Postfordista, Feltrinelli: 2001). 

  
Az „általános intellektust” tehát egyfelől olyan, az emberi Nem tagjainak szellemi 
teljesítményeit egyesítő közös szellemi erőnek tekinthetjük, ami minden korban jelen van; 
másfelől viszont – s éppen ezt hangsúlyozzák a Futur Antérieur csoport tagjai – a jelen korban a 
termelés legfőbb komponensévé válik, s ezért a beköszöntő korszakot az „általános intellektus 
korának” is nevezhetjük. 
  



Szemléletükben azonban (amely a marxizmus és a posztmodern szemléletének szintézisére törekszik) 
némi fogalmi bizonytalanság érzékelhető. Magának a posztmodernnek az értékelésében is náluk a 
kapitalizmus általuk is vágyott meghaladása – amelynek a posztmodern lehet ugyan fontos előkészítő 
fázisa, de semmiképpen sem azonosítható e meghaladással – összecsúszik a posztmodern (mint a 
kapitalizmus egy fázisa) fogalmával. Ez azután az „általános intellektus” fogalom körvonalait is 
túlságosan képlékennyé teszi. Egyrészt mint egy új termelési mód lényegével számolnak vele, másrészt 
azonban a kapitalizmus (vagyis a régi termelési mód) egy új szakaszaként is beszélnek róla. Ebben a 
szemléletben nyilvánvalóan a jelen állapot azon többször említett kettőssége tükröződik, hogy egyre 
egyértelműbben látszanak az új termelési mód sajátosságai, ám a kapitalizmus továbbra is uralkodik, s 
ezért minden új sajátosságot is a régi viszonyrendszer részeként lehet megközelíteni{523}. De ennek 
következménye az is, hogy a tőke minden olyan törekvését, amellyel az új fejleményeket integrálni 
próbálja, a bemutatott csoport tagjai (többnyire radikális rendszerkritikusok lévén) „ellenforradalmiként” 
aposztrofálják (kissé túl sok minden lesz „ellenforradalmi” ebben a világképben), és sok esetben ők is 
abba a fentebb említett hibába esnek, hogy nem ismerik föl: akaratlanul a régi hatalmi rendszer is mindig 
részt vesz az új kifejlődésében, s így a régi rend védelmében hozott szubjektíve „ellenforradalmi” 
intézkedéseknek igen gyakran „forradalmibb” következményei lehetnek, mint a rendszert politikai síkon 
támadók mégoly radikális tevékenységének. 
  
Ha Marx az „általános munka” fogalmát akkor ismerte fel, amikor a munka valóban 
„általánossá”, a világgazdaságban összekapcsolttá vált, logikus, hogy a „szellemi termelési 
mód” vagy az „általános intellektus” akkor válhat megfelelő társadalomleíró kategóriává, 
amikor maga a szellemi termelés, (az intellektuális tevékenység) válik általánossá, minden 
munkában hangsúlyossá; és általánosan összekapcsolttá is a tudások hálózati rendszerében. 
Negri is használja a párhuzamot az „általános munka” fogalmának keletkezése és a mai helyzet között, 
csak ő a jelen változások lényegét nem a szellemi termelés, hanem az „információ” általánosulásaként 
fogalmazza meg. (Hogy mi ennél miért tartjuk alkalmasabbnak a „szellemi termelés” fogalmát, már 
fentebb kifejtettük). 
  
Mindazonáltal véleményünk szerint társadalomelméleti szempontból ez a csoport jut legközelebb a változások 
lényegének megragadásához. Nagyon sokan látják az értelmiség (valójában: a szellemi termelés) 
szerepnövekedését, de hogy ennek a változásnak mi a döntő forrása, ezt csak kevesen fogalmazzák meg. 
Láttuk, hogy sok szerző új uralkodó osztályként mutatja be a szellemi termelőket – s azt is láttuk, hogy ez 
nyilvánvalóan egybevág a tőke érdekeivel is, hiszen ha erről lenne szó, akkor (egyik uralkodó osztályt a 
másikkal leváltva) a paradigmaváltással nem sokat nyerne az emberiség, ezért pedig nem érdemes 
felvállalni a társadalmi rendszerváltás megpróbáltatásait. 
  
Mint már fentebb kifejtettük, véleményünk szerint a szellemi termelési mód főszereplőjévé váló szellemi 
termelővel olyan új társadalmi alany jelenik meg, „akinek” nem lesz osztályhatalma, de nem is tekinthető 
osztályviszonyban alávetett dolgozónak. Az osztálytársadalmakon belül megjelenvén az uralkodó 
osztályok kooptálhatják, felhasználhatják saját osztályuralmuk tényezőjeként, vagy éppen 
kizsákmányolhatják, proletarizálhatják, (vagyis az osztálytársadalmakon belül a szellemi termelők egy 
része osztályuralmi helyzetbe, más része az alávetett osztályok pozíciójába kerülhet), de a szellemi 
termelési mód uralomra jutása csak az osztályviszonyok megszűntével képzelhető el, (s így a 
szellemi termelési módot üzemeltető szellemi termelőket sem lehet osztálykategóriákkal jellemezni). 
Mindebből az is következik, hogy – szemben az információs társadalmat, a poszt-indusztriális 



társadalmat, stb. tőkés keretek között definiáló, (illetve ezen „új világokat” a tőkés jelleg meghagyásával is 
elképzelhetőnek tartó) koncepciókkal – az új paradigmát egyértelműen mint nem-kapitalista (és 
nem osztálytársadalmi) társadalmi berendezkedést kell definiálni. A tőkéről egyértelműen meg 
kell állapítani, hogy a tőkés termelés nem szellemi termelés; a tőkének van ugyan szellemi 
termelő mozzanata, de a tőkés vállalkozóként fellépő szellemi termelőnek az a része, amely 
tőkésnek tekinthető, a termelési módok közt választó szubjektivitásának vonatkozásában nem 
tekinthető egyszersmind szellemi termelőnek is – mint a fentebbi Gramsci idézetben 
olvashattuk: „társadalmi alakját nem ez határozza meg”{524} –: a két attitűd, a termeléshez való 
két különböző viszony kizárja egymást. 
  
Mindebből az is következik, hogy míg egyfelől az osztálytársadalomban a szellemi termelő olyan új 
alanyként jelenik meg, aki az új, kapitalizmuson túli alternatívát képviseli, s azt feltehetően 
előbb-utóbb dominanciára is juttatja, ez az új alany nem jelent meghatározott szociológiai 
csoportot, réteget, mert lényegéhez tartozik az(osztálytársadalmi) rétegződés feloldása a 
szellemi termelésben{525}. 
  
Ha viszont a szellemi termelést nem kötjük réteghez és rétegérdekekhez, ebből az is következik, hogy 
érvényességi határokat sem rendelhetünk hozzájuk; mint erről később még szó lesz, a szellemi 
termelők által létrehozott elméletek, hipotézisek egy osztályérdekeken túllépő társadalomban 
nem egymás kizáróiként, hanem szintetizálható rész-igazságokként jelennek meg. Ennek 
megfelelően az e fejezetben ismertetett elméletekről is elmondható, hogy azok mindegyikének 
van igazsága, s ezért mindannyian szintetizálhatóak is a szellemi termelési mód elméletében{526}. 
  
Ezzel a szemlélettel az is világossá válik, hogy egy jó elmélet nem ellentétes az összes többi 
alternatíva állításaival, csak más alapokon integrál; az emberiség nézőpontjából azonban 
valamennyi integráló szempontra szükség van (ezt viszont egyetlen elmélet sem tudja 
önmagában biztosítani, hiszen minden elméletnek az a lényege, hogy egyetlen integráló 
szempont alapján rendezi el ismereteit){527}. Ezért (a saját felfogástól való eltérések jelzése mellett) 
érdemes minden elmélettel kapcsolatban elsősorban arra figyelni, hogy az mely pontokon mutat (vagy 
vonható) egy irányba az általunk látottakkal. 

* 

Végül – a Futur Antérieur csoport „nem-materiális termelés” fogalmával szembesülve – arra is választ 
kell adnunk, hogy saját integrációs kísérletünkben miért ragaszkodunk a (talán némileg „idealistának” 
hangzó) „szellemi termelési mód” elnevezéshez, a „nem-materiális termelés” kategória átvétele helyett. 
Ezt a választ a következő fejezetben, a „szellem” fogalom körbejárásával (és az „anyag”-hoz való 
viszonyának tisztázásával) próbáljuk megadni. A „szellem” fogalmon keresztül ugyanis véleményünk 
szerint megragadható a különféle szellemi tevékenységek közös nevezője, az a tartalom, ami a szellemi 
termelési mód minden tekintetben új paradigmát indukáló lényegét specifikálja. Ahhoz, hogy egyértelmű 
legyen, mit jelent a szellemi munka vagy a szellemi termelés, nem elég annyit mondanunk róla, hogy mit 
nem jelent. A döntő kérdés az, hogy valami mitől (mi mindentől) lesz éppen „szellemi”. 



4. fejezet 
 A szellem fogalma 

Szellem és test 

Mi az, hogy szellem? A hétköznapi szóhasználatban meglehetősen sokrétű fogalom ez, amely hol a „lélek” 
szinonimája, hol a „lélekkel” szembeállított kognitív működés{528}; a huszadik század első felében az egy-
egy korszakra jellemző társadalmi tudatformák összefoglaló neve, (a „korszellem”, mint az emberiség 
történetében a „szellem” történetét látó, akkor igen divatos iskola kulcskategóriája), a század második 
felében elavultnak tűnő „idealista” kategória{529}. 
  
Vajon alkalmas lehet-e egy ennyire konfúzus kategória egy termelési mód sajátosságának megragadására? 
Mivel mi – mint a könyv korábbi fejezeteiben kifejtettek alapján nyilvánvaló – az „igen” mellett 
döntöttünk, körül kell járnunk a „szellem” fogalom jelentését, meg kell határoznunk viszonyát a 
termeléshez, és végig kell gondolnunk azt is, hogy ha a „szellemi termelés” fogalmát használjuk, mit 
kezdhetünk ebből a szempontból a „szellem” fogalomhoz kapcsolódó, fent említett különböző 
jelentéstartalmakkal? Mit (mi mindent) jelenthet a „szellemi termelésben” az, hogy „szellemi”? 
  
Vallásos hívők és idealista gondolkodók számára nem probléma olyan működések feltételezése, amelyek 
az anyagtól függetlenek, s az ilyen működéseket vagy a priori és eleve létezőknek tekintik, vagy a szintén a 
priorinak és eleve létezőnek tekintett Istentől származtatják. A materialisták ezzel szemben azokat a 
jelenségeket, amelyeket a „szellem”, a „lélek”, a „gondolkodás” vagy az „érzelmek” kategóriáival 
szoktunk körülírni, az anyag működéseinek – s ezért, legalábbis elvben, az anyagi működéstörvényekből 
levezethetőnek – értelmezik. Nincs szükség azonban ezen ősi vita eldöntésére ahhoz, hogy 
jelenségszinten megragadjuk a felsorolt és hozzájuk hasonló kategóriák által ábrázolt működéseket, (s 
közöttük a „szelleminek” minősíthető tevékenységeket). Az például mindenképpen megállapítható, hogy 
az ember „szelleme” (akár immanens, akár transzcendens viszony fűzi hozzá) – természetesen 
összefüggésben az ember többi testi működésével is, de – lényegében az ember agyműködéséhez 
kapcsolható. (A „lélekről”, mint látni fogjuk, ez már nem mondható el ilyen egyértelműen). A szellemi 
tevékenységek alapjában agyi tevékenységek, de nem akármilyen agyi tevékenység sorolható a szelleminek 
tartott jelenségek körébe: a mechanikus ismétlés például kétségkívül agyi tevékenység, de – mint az első 
fejezetben már jeleztük – nem tekintjük igazán szelleminek. A gondolkodás már egyértelműen szellemi, 
de nem azonosítható vele teljesen: amit szellemi tevékenységnek nevezünk, abban sok minden egyéb is 
van a gondolkodáson kívül (intuíció, empátia, érzelmek, stb.). A tudat is a szellem-fogalom rokona, de a 
„szellem” nemcsak a tudatos, hanem a tudattalan, tudatalatti stb. működéseket is magában foglalja. Egyre 
finomabb distinkciókkal, egyre több kategóriával tudjuk ábrázolni bonyolult szellemi tevékenységeinket, 
ezek közös eleme, „szellemi” volta azonban egyrészt abban ragadható meg, hogy (a) – ha testi működés 
is, s nem választható külön a testtől, de – pusztán a szűk értelemben vett testi működésekkel nem azonosíthatónak, 
azokhoz képest valamilyen más mozzanatot is tartalmazónak érzékeljük; (b) másrészt egyfajta individuális 
aktivitást feltételez; (c) ugyanakkor elválaszthatatlan az emberi nem egészétől is, a „szellem” jelenléte az 
emberben azt a képességet is jelzi, hogy birtokában az egyén képes bekapcsolódni az emberi Nem tudatos 
kommunikatív tevékenységébe (amibe ilyen módon állatok nem{530}). A „szellem” tehát mindenképpen valami 
(jellegzetesen) emberi. 



  
Ez eléggé magától értetődő, ha visszakanyarodunk az emberi Nem azon definíciójához, miszerint az 
ember egyfelől „nembeli”, alapvetően a Nem által meghatározott lény, amelynek Neme (faja) 
magáértvaló alanyiságként, szubjektumként is működik; másfelől ennek a Nemnek a legfőbb sajátossága, 
hogy szintén magáértvaló, alanyiságként is működő individualitásokban létezik. A „szellem” az a 
működés, ami a magáértvaló jelleget, az aktív alanyiságot biztosítja az egyedekben éppúgy{531}, 
mint a Nem egészében{532}, s ami egyszersmind összeköttetést teremt az egyedek és a Nem 
között. A testtel szemben (ami az élőlények – s még mélyebb szinten: az anyagi lét – világának általános 
öröksége), a „szellem” a társadalmi az emberben{533}. (Ezért ismer el csak hasonló társadalmiságra 
képes lényeket „szellemi” lénynek. Az állat agyműködése sem nem társadalmi – az állat nem 
gondolkodik, érez, eszmél saját Neme nevében –, sem nem individuális: az individualitás tudata ugyanis 
feltételezi a Nemben való gondolkodást, az egyén a Nemhez képest individuum. Az állat-egyed eddigi 
ismereteink szerint egyfelől fajtaspecifikusan – és fajtafenntartóan – viselkedik, de ennek nincs tudatában, 
ehhez nincs viszonya, s így amennyiben fajtaspecifikusan viselkedik, annyiban nincs individualitása; 
másfelől egyedként próbálja fenntartani magát, de amennyiben egyedként viselkedik, ami viselkedésében 
egyedi, nem csatolódik vissza a fajhoz, tehát, amikor egyedként nyilvánul meg, akkor nincs 
nembelisége{534}. Önfenntartásában lehetnek éppen tudati mozzanatok, de ezek nem társadalmasodnak, 
tehát szellemi mozzanatoknak nem tekinthetők). 
  
A „szellem” tehát az ember egyik legfőbb specifikuma, s létrejötte alapfeltétele annak is, hogy 
munkáról vagy termelésről beszélhessünk: az ember létfenntartó aktivitása éppen azért öltheti a 
termelés (a társadalmi szervezettségű önfenntartás) formáját, mert az emberi gyakorlatban különválik és 
összekapcsolódik, egymással viszonyba kerül az egyed és a Nem alanyisága. Mert megjelenik a „szellem”. 
  
Ezért aztán minden emberi megnyilvánulásban elvben jelen van a szellemi mozzanat. Ám mivel a 
„szellemi” fogalma nem azonos az „emberivel”, fel kell tételeznünk azt is, hogy az emberi gyakorlatnak 
vannak nem-szellemi elemei is; a „szellem” definíciójának tartalmazni kell az ezektől elhatároló differentia 
specificát is. 
  
Nem tekintjük szelleminek például (mint ezt röviden már az első fejezetben érintettük) az emberi 
tevékenység azon mozzanatait, amelyek monoton, automatikus cselekvések. A tudatos 
ismétlődést, a gépies mechanikát, az automatizmusokat és automatákat nagyon is szellemi tevékenységek 
hozzák létre (absztrahálva s ezáltal korlátlanul ismételhetővé téve egy-egy összefüggést), s amíg a munkát a 
szellemi mozzanat uralja, a szellemi jelleg fenn is marad (amikor a munkás mechanikus folyamatok 
végzésével hajtja végre előzetes tervét, saját – a munkafolyamatban realizálódó – szellemi képességeinek 
élvezete is fennmaradhat, s még a mechanikus mozzanatok is, mint az önkifejtés elemei ilyenkor részei 
maradnak a szellemi tevékenységnek); de az ember, amikor saját tevékenységét alárendeli ezeknek az 
ismétlődéseknek, amikor elveszti (szellemi) irányítását a munkafolyamat felett, (s az külső erők által 
rákényszerített, de legalábbis általa nem uralt, csak passzívan végrehajtott-kiszolgált folyamattá válik), 
ezzel (időlegesen) felfüggeszti saját nembeli lényegének, a Nem felderítőjeként való „előrenyomulásnak” 
gyakorlatát, s még ha a Nem érdekében teszi is, akkor is mintegy retardál a nem-emberi világ ösztönös, 
rigid és a körülmények függvényében ésszerűtlenné válható cselekvéseinek szintjére. (Persze nem lehet a 
határokat élesen meghúzni: a mechanikus ismétléseknek nem csak létrejötte köszönhető szellemi 
erőfeszítéseknek, de céljuk és eredményük is gyakran ésszerűsítés, sőt, újabb szellemi aktivitások forrása 



is lehet{535}. Az ilyen típusú cselekvések akkor szakadnak el a szellemitől, ha leállítják a résztvevők innovatív 
aktivitását). 
  
Ugyancsak kérdéses az emberi cselekvés szellemi jellege mindazon esetekben, amikor az egyén 
történések passzív elszenvedőjének, utasítások végrehajtójának bizonyul, anélkül hogy az, amit 
elszenved, amit végrehajt, illetve azok a körülmények, amelyek között ez történik, gondolati 
reflexiókat, aktív reakciókat váltanának ki belőle{536}. 
  
A nem-szellemi emberi megnyilvánulások egy másik, még nehezebben elhatárolható fajtája az, 
amikor a nembeliség szempontjait elnyomják, felfüggesztik olyan, az állatvilággal közös 
mechanizmusok, mint (a nem többi tagjával szemben is alkalmazott) agresszió. A nyers erőszak 
nem szellemi tevékenység (bár az önző érdekérvényesítésben vagy az agressziónak a kitervelésében 
kétségkívül jelen lehet akár igen erős szellemi tevékenység is, – s a specifikusan emberi 
agresszióformáknak a létrejötte is a nembeliség működése –: mindezekben az esetekben a Nem által 
kifejlesztett szellemi energiákat az ember-egyén a Nem ellenében használja, de magában az agresszióban – 
éppen azért mert a Nem ellen fordul{537} – már nincs jelen a „szellem”). Még általánosabban is 
fogalmazhatunk: nem tekinthetőek „szellemieknek” az olyan testi-fiziológiai szükséglet-
kielégítések (az olyan anyagcsere, szex, stb. tevékenység), amelyek közvetlenül és csak a 
fiziológiai szükséglet-kielégítésre irányulnak, azok átemberiesítése nélkül. (A közismert formula 
szerint az állati éhségtől különbözhet ugyanis az emberi éhség, amennyiben az ételhez való viszonyt 
átitatja, átemberiesíti megannyi emberi tapasztalat, képzet és érzelem, de ugyanakkor a legemberibb 
viszonyokat is le lehet csupaszítani olyan primer reakciókra, amelyekben semmi specifikusan emberi – és 
így semmi szellemi – nincsen).{538} 
  
Hasonlóképp kérdésessé válhat a „szellemi” jelleg akkor is, amikor az egyén megnyilvánulásai 
(ezek lehetnek éppen gondolatok formájában kifejezett megnyilvánulások is) nem vesznek részt a Nem 
tapasztalatainak építkezésében. (Nem tesznek azokhoz hozzá, olyan megoldásokat erőltetnek, 
amelyeken a Nem közös szellemi építkezése már túllépett. Ezekben az esetekben azonban még nehezebb 
az elhatárolódás, mert egyrészt éppen a legjelentősebb szellemi erőfeszítések gyakran maguk is élesen 
szembehelyezkednek a Nem elfogadott tapasztalataival, s bár ezeket a szembehelyezkedéseket a közítélet 
csak akkor fogadja el szellemi tevékenységnek, ha egyértelművé válik, hogy valóban hozzátesznek a Nem 
tapasztalatrendszeréhez, új irányokba nyitva azokat, de ha a szellemi tevékenység ezekben az esetekben 
valóban szellemi tevékenység volt, akkor nyilván addig is az volt, amíg nem szentesítették. Ráadásul a 
szellemi innováció gyakran kifejezetten túlhaladottnak minősített, annak vélt elemekhez kanyarodik vissza 
– éppen a továbbépítkezés érdekében. Másrészt sokan valóban olyan gondolatok körül forognak, 
amelyekre mindez nem érvényes, amelyek egy adott tudatszinten, a Nem tapasztalatrendszerének egy 
adott szintjén egyszerűen „ostobaságnak” minősülnek, ám még az ilyen megnyilvánulásoknak is lehet 
továbbépítő és ezáltal „szelleminek” is minősíthető hatása, amennyiben az emberek egy olyan 
csoportjában is továbbviszi, építi a gondolkodást, amely csoportban – amely csoportnak az életét a Nem 
abban a történelmi pillanatban adott tapasztalatrendszere, tudásszintje még nem hatotta át – ez még 
építkezést jelent). Nehéz megvonni a határt a gondolati semmittevés esetében is: az esetek nagy részében 
nem nevezhető szellemi tevékenységnek az, amikor „semmire sem gondolunk”, ugyanakkor, ha – mint az 
imént, az 536. lábjegyzetben utaltunk rá – az „agy kiürítésével” meditációs gyakorlatként kísérletezünk, 
vagy ha arra használjuk, hogy a közben tovább működő érzékelésen keresztül inspiráló ingerekkel 



töltődjünk fel, akkor a szellemi „semmittevés” nagyon is magasrendű szellemi tevékenység részének 
bizonyul. 
  
Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az ember azon cselekvései, létezésmódjai nem 
tekinthetők szellemi tevékenységeknek, amelyek során az ember nem az emberi specifikum 
szerint cselekszik (vagyis nem használja azokat az aktivitásformákat, amelyekben a Nem és az egyén 
egymásra vonatkozása megvalósul; azokat az aktivitásformákat, amelyek által az egyének a Nem 
képviselőiként képesek megnyilvánulni, a Nemhez pedig visszacsatolódnak az egyének tapasztalatai). 
  
Mint az imént hangsúlyoztuk: minden emberi megnyilvánulásban elvben benne van a szellemi mozzanat. 
Ez azt is jelenti: a szellemi tevékenység elvben minden emberi lény képessége. A legtöbb emberi 
tevékenységnek a gyakorlatban is része a szellemi aktivitás. Ugyanakkor közismert, sokat tárgyalt tény a 
„szellemi” és „fizikai” munka egymástól való elszakadása. Ez az elszakadás nem úgy történt, hogy a 
kezdetben döntően fizikai képességeit használó ősi emberek közül evolúciósan kiemelkedett a legjobb 
szellemi képességűek elitje. Utólagos, ideologikus mítosz ez a különbségek elfogadtatására. A valóságban 
éppen fordítva történt. Az emberré vált (önnön nembeliségében öntudatosodott) ember éppen sajátos 
nembeliségét gyakorolva, szellemi tevékenységével emelkedik ki az állatvilágból; kezdeti állapotát a Nem 
minden tagját átható, s őket (a kialakuló nyelv által) összekötő szellemi aktivitás jellemzi. (E szellemi 
aktivitás ugyan nagyon sok, nem-szellemi természetű aktivitás-, és passzivitásformával társul, de azokat, 
mihelyt az ember emberré válik, irányítása alá vonja. Egy ősi körvadászatban például nagyon sok az 
ösztönelem, a reflektálatlan reakció, de az egész összerendezése, a benne megvalósuló – sajátosan emberi 
– szervezettség minden résztvevőtől szellemi tevékenységet is kíván, s ez a szellemi tevékenység az egész 
cselekvésrendszer meghatározó eleme). A társadalom kialakulása és egyre növekvő diverzitása azonban 
az Ember hatalmának szociális megszemélyesüléséhez: (irányító-elosztó) hatalmi csoportok (a 
munkamegosztásban a hatalomgyakorlásra „szakosodók”) elkülönüléséhez vezet. Ez a változás, a 
társadalom vertikális tagolódásának kezdete, mindinkább fölérendelődők és alárendeltek viszonyába 
rendezi a társadalmat. Ez a változás – mint ezt már az első fejezetben érintettük – a szellemi és fizikai 
munka egymástól való elszakadásának az alapja is. A vertikális tagolódás újfajta munkamegosztást hoz 
létre: míg odáig lényegében egyaránt fontos feladatok végzőire tagolódik a társadalom (akár nemi 
sajátosságok, akár átörökített tevékenységfajták és jártasságok, akár személyes tulajdonságok, készségek 
alapján, – de alapvetően horizontálisan – megosztva a teendőket), a vertikális tagolódás magukat az 
addig egyszerre szellemi és fizikai tevékenységeket jelentő munkafolyamatokat is vertikális 
tagolásnak veti alá. Különválasztják (és a munka „felső” részének tekintik{539}) a munkák szellemi részét 
(a tervezés, irányítás, szervezés elemeit) a munkák nem-szellemi (egyszerű végrehajtó) részétől, s az 
előbbieket a fölérendelődőkhöz kapcsolják, az utóbbiakat az alárendeltekhez; az alárendelteket többé-
kevésbé megfosztva a szellemi mozzanat gyakorlásának jogától (legalábbis a tevékenységek egy része 
esetében){540}. Tehát nem a szellemi munka az, ami a kezdeti állapotokhoz képest később jön létre, 
egy speciális fejlődés következtében, (nem ez az tehát, aminek léte magyarázatra szorul, ami 
nem eleve-általános), hanem a szellemi mozzanatától megfosztott fizikai munka. (Később a 
„fejlődés” eljut odáig is, hogy – a fölérendelődés–alárendeltség rendszerében – a mindinkább elkülönült 
fizikai és szellemi munka világában aztán a „szellemi munkák” egy részét is megfosztják szellemi 
mozzanatától: mechanizálják, passzivizálják). 
  
A szellemi tevékenységnek tehát, ami kezdetben eleve-általános, mind több elemét privilégiummá teszi a 
kialakuló (s aztán önmagát kifejezetten e célra irányzott szellemi tevékenységek segítségével is fenntartó) 



alá-fölérendeltségi (hatalmi) rendszer. A történelem nagymértékben annak a története is, ahogy a szellemi 
tevékenység mind több fajtája elkülönül, privilegizálódik, és intézményesül. 
  
A szellemi mozzanatától megfosztott (pontosabban a szellemi erők felhasználásában korlátozott) fizikai 
munka elveszti „teljes világ” jellegét, s a teljesség-érzés híján felerősödik a hozzá kötődő kellemetlenségek 
képzetköre{541}. A szellemi munka viszont e kellemetlenségektől való viszonylagos mentesülést jelent, s bár 
a szellemi munkára szakosodók mindig igyekeznek saját feladataik nehézségeit, a szellemi munka 
megkívánta erőfeszítések nagyságát hangsúlyozni, helyzetüket a többiek mindenképpen 
kedvezményezettnek tekintik. Felsőbb helyzetüket ők maguk is inkább indokolni, mintsem tagadni 
igyekeznek: a szellemi erőfeszítések fokozásához mindig a (tovább) emelkedés képzetei kötődnek. Minden 
szellemi tevékenységrendszerben kialakul az a felfogás, hogy a szellemi energiák fokozásával „magasabb 
szintre”, magasabb „beavatási fokra” lehet eljutni. Fizikai és szellemi munka viszonyában 
évezredeken át állandósul a vertikális dimenzió alkalmazása. 
  
A társadalom differenciálódásával a szellemi tevékenységeken belül további elkülönülések jönnek létre. 
Minthogy az egész folyamat alapja a hatalom kialakulása, a hatalom pedig a mind nagyobb társadalmi 
egységek kialakulásával államhatalommá szerveződik, a szellemi munkából kiemelt fontosságúak lesznek 
a szervezési-irányítási, igazgatási feladatok. Elkülönül a szellemi tevékenységek igazgatási mozzanata; kialakul 
egy olyan társadalmi csoport, amely elsősorban erre szakosodik. Amikor a szellemi tevékenységek egy 
típusa elkülönül, ez egyúttal az adott tevékenységtípus absztrahálódását is jelenti, ez az 
absztrakció pedig külön társadalmi alrendszer, intézmény formájában objektiválódik{542}. Az 
igazgatási mozzanat elkülönülésével és absztrahálódásával létrejön a társadalom igazgatási alrendszere, 
létrejönnek az állam intézményei és az ezeket működtető társadalmi réteg. (Ez a szakosodás sokáig nem 
jelenti azt, hogy a szellemi tevékenységek körét az igazgatási feladatokra korlátozzák, sőt, éppen a 
mindenoldalú szellemi tevékenységet tekintik az igazgatási képességek feltételének – ezért kell például a 
kínai hivatalnokoknak jártasnak lenniük a szépművészetekben, az egyiptomi papságnak a tudás 
legkülönfélébb területein –; s csak a modern társadalomban specializálódik úgy az igazgatás 
feladatrendszere, hogy az igazgatás közvetlen feladatain kívüli szellemi tevékenységek már feleslegesnek 
tűnnek. Az kezdettől fogva jellemző azonban, hogy a különféle szellemi tevékenységek az állam 
igazgatásának feladatait ellátó szellemi munkavégzők esetében mindinkább az igazgatási feladatoknak 
rendelődnek alá; szervező magjuknak ezek a feladatok tekinthetők). 
  
A szellemi tevékenység egy másik mozzanata válik külön, amikor kialakulnak a kereskedelmi kapcsolatok, 
amikor megjelenik a piac. A kereskedelem, illetve a piacra termelő – mai kifejezéssel: vállalkozó – 
mentalitás megjelenése mindenképpen a szellemi tevékenység egy újabb fajta szerepvállalását jelenti. Ez 
történhet úgy is, hogy a fizikai munkavégző válik „vállalkozóvá”: ez feltételezi, hogy saját munkájához 
szellemi viszonyt kialakítva önmaga válik annak szervezőjévé, (akár mert még nem szakították el a fizikai 
munkától a szellemi mozzanatot, akár mert a fizikai munkavégző felszabadítja magát a megfosztottság 
állapotából); de történhet úgy is, hogy a kialakult vertikális hierarchia felsőbb régióiból, eleve szellemi 
tevékenységekre szakosodottak köréből indul ki valamilyen „vállalkozás”. Mindegyik esetben az a lényeg, 
hogy aktív szellemi tevékenységek szabadulnak fel és irányulnak arra, hogy a keresletek és kínálatok 
rendszerében haszonra lehessen szert tenni. Az állatvilágból öröklött, közvetlen erőhatalom-érvényesítés 
mellett viszonylag korán világossá válik ugyanis az is, hogy az emberi társadalomban a horizontális 
munkamegosztás olyan módon utalja egymásra a munkamegosztás különböző helyeire kerülő embereket, 
hogy ezen egymásrautaltság kézbevételével (erre irányuló szellemi erők mozgósításával) ebből is nyerhetők 



vertikalizálható előnyök, hatalmi pozíciók. Amint megjelenik ez a törekvés, kialakulnak azok az absztrakciók 
is (piac, kereskedelem, haszon, stb.), amelyek azután a társadalom gazdasági alrendszerének a 
kiformálódásához, illetve a piacgazdaság működtetésére szakosodott szellemi munkavégzők társadalmi 
csoportjának megszilárdulásához vezetnek. 
  
A két nagy alrendszer – minthogy a hatalomhoz, felsőbb helyzethez jutás eltérő útjai konkurens 
stratégiákat képviselnek – egymás alárendelésére is törekszik (ez az igazgatási hatalom számára kezdettől 
adva van, s az egész gazdaság ezért nagyon sokáig az igazgatási rendszernek alávetve működik; a 
gazdasági alrendszernek először a kapitalizmusban sikerül a domináns pozíció megszerzése). Az azonban 
közös vonásuk, hogy a szellemi tevékenységek egyetlen típusa (a „vállalkozó” esetében a 
haszonkalkuláció) kiemelkedik és az adott szellemi munkavégzők egész szellemi tevékenységét ennek 
rendeli alá, e mag köré szervezi. 
  
A szellemi tevékenységek egy harmadik típusának elkülönülése jön létre, amikor – az egyre összetettebb 
gazdaság és államigazgatás követelményeihez igazodva – a szellemi termelés innovációs mozzanata is 
mindinkább elkülönül: megjelennek a fejlesztés szakemberei. A célzatos innováció feltételezi a tudások 
olyan nyilvántartási rendszerét, amelyben ezek a tudások egymásra tudnak épülni: az innováció, a 
fejlesztés feltételezi az előzmények és következmények, okságok és következtetések időbe helyezett 
rendszerét. Ez vezet a „tudomány” absztrakciójának létrejöttéhez, a tudomány (és a képzés) 
intézményrendszerének kiformálódásához, a tudománnyal foglalkozók csoportjának elkülönüléséhez. 
Ennek az alrendszernek (esetleges pillanatoktól eltekintve) a történelemben sosem volt igazán domináns 
pozíciója, (az ókori papi hatalmak esetében – amely Platón meritokratikus modelljének ihletőjéül is 
szolgált – még nem vált külön a tudomány-jellegű szellemi tevékenység az igazgatásitól), a tudomány 
általi emelkedés a társadalmi hierarchiában az eddig említett két nagy alrendszer valamelyikének 
szentesítésével (tehát azoknak alávetve) valósulhatott csak meg. Így a tudomány (egészen a legutóbbi 
időkig) saját pozícióit mindig csak relatív hatalomként, viszonylagos autonómia kiharcolásával (a saját 
határain belül érvényesített értékhierarchia hangoztatásával, s legfeljebb egyfajta spirituális 
„ellenhatalomként”) tudta biztosítani a másik két alrendszerrel szemben. 
  
A társadalom differenciálódása a különböző domináns és szubdomináns hatalmak mind bonyolultabb 
rendszerének biztosít játékteret. Ennek következtében különül el az igazgatási rendszertől az ennek 
időnkénti megújítását lehetővé tevő politika. A szellemi tevékenységek között külön jelentőségre tesz szert 
a fennálló viszonyok kritikája, a társadalombírálat. Megjelenik a társadalomigazgatási (szervezési, 
irányítási) intézmények változtathatóságának, formálhatóságának, tervezhetőségének absztrakciója. Ez 
életre hívja a politika intézményrendszerét és elkülöníti a politikával foglalkozó szellemi emberek 
csoportját. Ez a már a görög-római antikvitás előtt is sokféle formában (felkelések szervezése, próféták 
fellépése, panaszirodalom, stb.) megjelent sajátos szellemi tevékenység az antikvitásban válik önálló 
alrendszerré, amely egyrészt biztosítja az igazgatási alrendszer rugalmasabb frissítésének lehetőségét, másrészt 
közvetítő csatornaként is funkcionál a különböző alrendszerekben megjelenő törekvések között. A politikai tevékenység 
– az igazgatásihoz hasonlóan – sokáig nem zárja ki egyéb szellemi tevékenységek gyakorlását, de – mint 
bármely elkülönült alrendszer (s ez az imént említett tudományra is érvényes) – a maga magja köré 
szervezi őket. (Ez a „mag” a politikai szellemi tevékenységek esetében a társadalomkritikai attitűd, illetve 
– hatalomba kerülvén – ennek inverze: az apologetika, amelyben a társadalomkritika az „ellenzék-kritika” 
formáját ölti). 
  



Lehetne még egyéb szellemi tevékenységek elkülönülését is elemezni a művészetektől az orvosláson át a 
vallási alrendszerig. (A vallási alrendszer kiemelkedő jelentőségű, – s a szellemi tevékenység 
elkülönülésének az összes többit megelőző formája – de kiemelkedő jelentőségében az is szerepet játszik, 
hogy a többi szellemi tevékenységgel mindvégig összefonódik: az igazgatási rendszertől való elkülönülése 
sosem volt teljes: az egyházzá szerveződő vallások rendre újra-összefonódtak a társadalomigazgatás – 
vagy legalábbis a politika – rendszerével, igazából sohasem fogadták el a tudománytól való különválást 
sem, s gyakran – bár alárendelten, de – gazdasági vállalkozások is kötődtek hozzájuk. Mindennek az az 
alapja, hogy éppen a vallás az, amely a „szellem” eredeti egységes alapfunkcióját, az egyén és a Nem 
egymásra vonatkozását és egységét igyekszik képviselni – a különböző vallások elkülönülése és egymással 
való szembekerülése folytán azonban feloldhatatlanul problematikus módon). 
  
Az egyes szellemi tevékenységek elkülönülése újabb szintre lépett a polgári-kapitalista társadalmakban, 
minthogy ebben a társadalmi formációban minden korábbiaktól eltérően a gazdasági alrendszer került 
domináns helyzetbe, s így ennek szemlélete kezdett érvényesülni, a kalkuláció „racionalizmusa”, elemekre 
bontó és mennyiségi mérésekre támaszkodó természete. Ez egyrészt továbbfolytatta az egyes szellemi 
tevékenységek elkülönülését, (ekkor történt meg a vallási rendszer ha nem is teljes, de többé-kevésbé 
egyértelmű leválasztása is a többi szellemi tevékenységi rendszerről) s most már szigorú határvonalakkal 
elkülönítve ezeket egymástól megjelent az a fajta specializáció, amely az egyes szellemi tevékenységeket 
konkrét céloknak rendeli alá, (s a többi szellemi tevékenységet e tevékenységi körben feleslegessé 
nyilvánítja: itt válhatott gyakorlattá az a korábban csak jelzett lehetőség, hogy most már a szellemi 
termelők nagy részét is megfosztják munkájuk egyéb szellemi mozzanataitól, korlátozzák azok 
kibontakoztatásában). Másrészt – s ez még nagyobb változás – a piac dominanciája azt is jelenti, hogy a 
piac minden viszonylatban közvetítőként lép fel, s e közvetítés beiktatásával az egyes alrendszereket 
eltávolítja azoktól az emberektől, akikre ezek az alrendszerek hatást gyakorolnak. Ennek következtében 
az állam, a politika, a tudomány, a művészet, stb. most már nemcsak önálló alrendszerek, hanem a 
társadalom nagy részétől eltávolodott alrendszerek (ekkor jön létre igazán az „elidegenedettség” egyes 
vonatkozásokban már korábban is jelen volt élménye); s így az e területekhez kötődő szellemi 
munkavégzők egyfelől bezáródnak saját világaikba, másfelől az a szellemi funkció, amit ellátnak, a 
visszacsatolások híján jelentős mértékben diszfunkcionálissá válik, (hiszen a szellemi és fizikai munka 
szétválása óta mindegyiknek az – lenne – az értelme, hogy a fizikai munkához kapcsolódva „felülről” 
hasson annak működéseire, a szellemi tevékenységben feldolgozva az alulról érkező impulzusokat). 
  
A tőkelogika (a haszonelvtől eltérő szempontok érvényesülésének visszaszorítása) megkívánja, hogy a 
többi szellemi tevékenységet ekképpen degradálják, elerőtlenítsék, ám a szellemi működések 
diszfunkcionálissá tételével a tőke önmaga alól is kihúzza a talajt. A tőkét ugyanis meg kell termelni. A 
termelés egyrészt a (szellemi mozzanatainak nagy részétől megfosztott) fizikai munkából áll, ugyanolyan 
fontos része azonban a szellemi tevékenység is (minthogy az emberi tevékenységekben, s ez persze a 
termelésre különösképpen érvényes, valójában nem választhatók el egymástól a fizikai és szellemi elemek, 
mindegyikre szükség van). Az osztálytársadalmakban ez – természetellenes módon – úgy működik, hogy 
külön, privilegizált csoportok végzik a szellemi tevékenységek nagy részét, és alávetett, megfosztott 
csoportok a fizikai munkák nagy részét, de az egész csak úgy tud működni, ha ezek szerves komplex 
rendszert alkotnak, amelyek legalább úgy működnek együtt, mint a test tagjai. Ha a közöttük való szerves 
kapcsolatrendszer megbomlik – és éppen ez történik a kapitalizmusban – a termelés (az emberi Nem 
önfenntartásának sajátos rendszere) működésében keletkezik alapvető zavar. Itt világlik ki, hogy a 
szellemi tevékenységek rendszere maga is a termelés lényegi komponense, s az egyes szellemi 



tevékenységek különböző termelési aktusok (akár új tárgyakat, tárgytermelési eljárásokat, akár új 
viszonyokat, akár új absztrakciókat, képzeteket, gondolati összefüggéseket{543} hoznak létre); a szellemi 
tevékenységek végzői pedig szellemi termelők. Ezek elszakítása a társadalom többi részétől a termelési 
rendszernek (az emberi Nem önfenntartási rendszerének) aláásása; ebből visszaút csak két módon 
lehetséges: vagy visszatéréssel a termelés különböző komponenseinek, a (különválasztott) szellemi és 
fizikai munka elemeinek szerves összekapcsolásához; vagy a szellemi és fizikai munka közti különválás (az 
igazi „eredendő bűn”) megszüntetésével{544}. A gazdasági alrendszer túlhatalmán alapuló kapitalizmus (a 
maga paradigmarendszerén belül) e megoldások egyikét sem teszi lehetővé. A „szellemi termelési 
mód” viszont egy olyan társadalom kialakulását feltételezi, amelyben a szellemi termelés 
privilégiumból (újra) általános, mindenkire kiterjedő tevékenységrendszer lesz (visszafogadva 
magába a fizikai munka szükséges elemeit is){545}. Ahhoz, hogy a szellemi termelési mód a kapitalista 
rendszer helyébe léphessen, először is a szétszabdalt szellemi erők egyesítése szükséges; az igazgatási 
rendszer, a tudomány, a politika (és a többi elkülönült alrendszer) illetve az ezekhez kellő szellemi 
tevékenységtípusok ellentéteinek feloldódása. 
  
Bár a történelem (az általunk itt bemutatott metszetben is) az egyes funkciók elkülönülésének 
története, nem tudott volna a termelés termelésként működni, ha az egész történelem folyamán 
nem érvényesültek volna ellenirányú folyamatok is: nem működhetett volna a termelés az 
elszakított (szellemi) tevékenységeknek a „néphez”, az alávetettekhez, az egyoldalú fizikai 
munkára késztetett, fizikai képességeikre redukált termelőkhöz való visszacsatolása, 
„demokratizálása” nélkül. Egyfelől mindvégig érvényesült az a tendencia, amire az előző fejezetben 
Gramsci gondolatával utaltunk: „azok a ’szerves’ értelmiségiek, akiket minden új osztály önmagával 
együtt létrehoz és fokozatos fejlődése során kinevel, többnyire nem mások, mint az új osztály által 
megteremtett új társadalmi típus eredeti tevékenységének ’specializálódott’ részmozzanatai.” (Gramsci, 1974, p. 173.). 
Ez az, amit a fentiekben úgy jellemeztünk, hogy kialakul egy-egy új szellemi tevékenységforma, ez 
absztrahálódik, megjelennek a neki megfelelő intézmények, például a piac intézményei, az ennek 
működését irányító, erre szakosodó csoportok, például a tőkés vállalkozók, s aztán – ezt teszi hozzá 
Gramsci – létrejönnek olyan speciális értelmiségi csoportok is, akik elvégzik azokat a szellemi 
tevékenységeket, amelyek az uralkodóvá váló osztály (ez esetben a tőkés vállalkozók) eredeti 
tevékenységének specializálódott részmozzanatai, vagyis menedzserekként, közgazdászokként, 
termelésirányítókként, (a tőke-érdekeit védelmező ideológusokként, tőkenövelő felfedezőkként, stb.) 
lesznek a tőkés osztály „szerves értelmisége”. Másfelől azonban a mindenkori alávetetteknek is van 
„szerves értelmisége”, amely az elkülönült (és elkülönültségükben fejlődő) szellemi tevékenységeket 
(illetve azok eredményeit) eljuttatja az ezektől javarészt megfosztottakhoz. Bár a tőkének sikerül jelentős 
szakadékokat képezni a szellemi termelők és a szellemi termelés eszközeinek jelentős részétől 
megfosztott alávetett, végrehajtó munkavégzők között, e szakadékok sosem teljesek. (A tőke maga sem 
tudja az elkülönítést teljesen végigvinni, mert a technika fejlődése következtében a fizikai erőfeszítéseken 
nyugvó termelés alsóbb szintjein is szükséges a szellemi tevékenységeknek valamilyen, az adott korra 
jellemző minimuma, ezért a tőke – kezdettől fogva – maga is érdekelt az általános oktatás 
intézményrendszerének kiépítésében, s ezt meg is teszi. Ezen intézményrendszer kiépítésével azonban 
olyan szellemi termelők kerülnek közvetítő szerepbe, akiknek egyfelől ezt az intézményrendszert úgy kell 
működtetniük, ahogy például Bourdieu leírja: a tőkés rendszer és az egyenlőtlenségek újratermelése 
érdekében; másfelől azonban a szellemi termelésben mindig benne rejlő szabadság-lehetőségek 
kihasználásával személyesen dönthetnek úgy is, hogy közvetítő szerepüket arra használják, hogy az attól 
jórészt megfosztottakat felvértezzék a szellemi tevékenységek eszközrendszerével). A szellemi termelési 



módról, mint társadalmi alternatíváról, feltételeinek növekvő jelenlétéről volt s még lesz is szó. Most 
azonban folytassuk a „szellemi” mozzanat mibenlétének körüljárását, számba véve, hogy (az itt röviden 
áttekintett történelmi folyamatok következtében is) végül is milyen tevékenységeket sorolhatunk a 
szellemi tevékenységek körébe; milyen tevékenységek tulajdoníthatók a „szellemi termelésben” 
egyértelműen a „szellemnek”. 



A szellem összetevői 

Az előző fejezetekben idézett szerzők így vagy úgy érintve a szellemi termelés jelenségkörét, számos 
olyan sajátosságot soroltak fel, ami szellemi tevékenységnek nevezhető. Ezek egy része valamilyen képesség 
megnyilvánulása, más részük olyan társadalmi feltételekre utal, amelyek kedveznek a szellemi termelésnek, 
amelyek középponti szerepbe helyezik. 
  
Ilyen (a szakirodalomban kiemelt) képességek: az elemző képesség, az absztrakciós képesség, a szkepszis{546} és a 
szintetizálás valamint a rendszerezés képessége. A logika, a racionális gondolkodás és a tanulás képessége. Az 
értékelés képessége. Az ítéletek megalapozásának igénye és képessége. A következmények előrelátása, extrapolálása, az 
átlátóképesség. A szenzibilitás, az intuíció, az empátia, a kreativitás, az eredetiség. Az esztétikum létrehozása. A 
fantázia. Az önkifejezés. A játék{547}. A lelki rugalmasság. A lényegi információk kiválasztása. A rugalmas 
döntéshozatal, a problémamegoldó képesség. Az alkotásvágy. Az innováció. A tervezés, a szervezés, az irányítás képessége. 
A kapcsolattartás(i képesség), a kommunikációs képesség. Mások oktatása és a másokról való gondoskodás. A 
kontroll és önkontroll gyakorlata. A szellemi függetlenség, autonómia, a nonkonformizmus és a szellemi nyitottság, a 
kíváncsiság. A többértelműség illetve az ellentmondások tolerálása, a médiumok közti fordítás képessége. Verbális 
képességek; eszmék, szimbólumok, kódok, szövegek, interpretációk, képek és képzetek létrehozásának képessége. 
  
Mindezek a képességek mozgósítódhatnak bármely munkában, annak szellemi mozzanataiként. Amikor 
különválnak a szellemi tevékenységek, e képességek a „szellem” embereinek attribútumaivá válnak, 
amikor pedig sor kerül az egyes szellemi tevékenységek szerinti specializálódásra, e képességek – 
különböző arányokban – jellemzik a tudomány, a művészet, az államigazgatás, a politika, a filozófia, az 
orvoslás, a jogvédelem, az oktatás, a mérnöki tervezés, a menedzsment és a többi szellemi munkaterület 
képviselőit. Ezek a szellemi termelés elemei{548}, amelyeknek különböző kombinációi együtt vezetnek 
szellemi termékek létrehozásához. Amikor a szellemi termelőmód dominanciára jut a társadalomban, – 
minthogy e dominanciára jutás azt jelenti, hogy ennek a termelőmódnak a sajátosságai lesznek azok, 
amelyek kijelölik „valamennyi többi termelésnek – és amelynek viszonyai ennélfogva kijelölik valamennyi 
többi viszonynak – a rangját és befolyását”, ez nem történhet meg másképpen, minthogy a társadalom 
valamennyi munkamódjába, termelési tényezőjébe be/vissza kerül a szellemi mozzanat{549}; megszűnik a 
fizikai munkának a szellemi mozzanattól való megfosztása{550}. 
  
A szellemi termeléshez kötődő sajátosságok másik csoportját olyan értékválasztások alkotják, amely értékek 
preferálása a szellemi termelés szabad kibontakozásának feltétele. 
Ilyen a minőségelv. Az értékterjesztés és tudatosítás. A humanizmus. A relatív érdeknélküliség. A szegénység, függőség, 
elidegenedés, elnyomás elutasítása. (Láttuk, Touraine ezt már csak azért is alapvetőnek tartja, mert ezek 
korlátozzák a szubjektivitás szabad kifejtését. Tehát a következő fontos érték): a szubjektivitás 
szabadságának biztosítása. A társadalom egyénenként megszervezett formája. Az önmaga által meghatározott szabad 
munka. A munkaeszközökhöz és feltételekhez való szabad hozzáférés. Az információáramlás szabadsága. A 
participáció, az irányításban való részvétel lehetősége. Az egyénközpontú képzés. Jövőre-orientált, a jelen és a jövő 
szükségleteit összehangoló termelés, olyan hálózatos rendszer, amelyben minden egyén és csoport egyszerre független és 
valamilyen szempontból központ is. A kontroll és a visszacsatolás minél több oldalú biztosítása. Holisztikus, 
rendszerszemléletű gondolkodás. Univerzalizmus. A haladás és hagyományőrzés együttes érvényesítése és szerves 



összehangolása. A társadalom egésze iránti felelősség, annak képviselete{551}. (Shils még a világegyetemmel, az 
anyagi lét egészével való „aktív, intim” kapcsolatot is a szellem embereinek sajátosságai közé sorolja){552}. 
  
Mindennek érvényesüléséhez – hangsúlyozzák többen a „szellem” kibontakozásának feltételeiről 
gondolkodván – szükségképpen meg kell szűnnie a gazdaság-, és termelés-érték egyoldalú dominanciájának; 
miközben nemcsak a tudomány, de az egész kultúra, az egészségvédelem, a kapcsolatfejlesztés, a 
különböző szolgáltatások központi szerepre tesznek szert a termelésben és a társadalom 
értékhierarchiájában. Bizonyos területeken a tulajdonjog helyett a használat joga kerül előtérbe{553}. 
  
A jelzett értékek nagymértékben következnek a „szellem” alapvető funkciójából: az egyén és Nem 
egymásra vonatkoztatásából. A szellem képviselője számára értelemszerűen leküzdendő mindaz, 
ami korlátozza a szellem érvényesülését. Mindaz, ami akár a Nem szempontjaival ellentétes, 
akár az egyénben rejlő egyedi lehetőségek kibontakozását korlátozza{554}. (S nagyon fontos eleme a 
minőség-érték; hogy ez miért és milyen értelmezésben az egyik kulcsa a szellemi termelésnek, ennek 
kifejtésére később – a hatodik fejezetben – még visszatérünk). 
  
Idáig azonban csak a szellemi tevékenységeknek a mindennapi gyakorlatban megmutatkozó elemeit 
vettük számba. De a „szellem” fogalmának körüljárásához szembesülni kell azzal is, hogy milyen 
képzettartalmak járultak ehhez a fogalomhoz a filozófiában, amelynek egyes korszakaiban a „szellem” fogalom 
kulcsszerepre tett szert a világ értelmezésének kategóriái között. Nem követjük végig a kategória 
alakulását (jóllehet igen fontos ebből a szempontból a kései görög filozófia és a keresztény teológia 
szerepe{555}), hanem annak a filozófusnak a szellemhez való viszonyát állítjuk a középpontba, aki e 
fogalmat a modern szellemi termelés megjelenésekor (s így mintegy in statu nascendi) tette saját 
világmagyarázati rendszerének kulcskategóriájává (beépítve a fogalomhoz az antikvitásban és 
középkorban hozzátapadt asszociációkat is). Ahhoz, hogy a „szellem” fogalmát teljes összetettségében 
használhassuk, e fogalomba mindenképpen bele kell értenünk mindazt is, amit róla Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel és követői állítottak. 
  
(A szellemi termelési mód elméletének a hegeli filozófiai építménnyel való szembesítése viszont megint 
olyan kérdés, amelyet – mint a könyv fő gondolatmenetétől látszólag elkanyarodó elemzést – mellőzve, a 
filozófiai absztrakciók iránt kevésbé érdeklődő olvasó az olvasást ezen fejezet további részeinek 
kihagyásával is folytathatja). 
  
A „szellemhez” hasonló absztrakt fogalmak esetében mindig számolnunk kell azzal, hogy a filozófia, az 
absztrakt gondolkodás közegében a fogalmak önálló életre, szimbolikus jelentés(ek)re tesznek szert. Ez 
többlépcsős folyamat keretében történik: először, az önmagát (is) megfigyelő ember elemekre bontja és – 
a tárgyi világ elemeihez hasonló – nevekkel látja el saját megnyilvánulásait (test, erő, energia, mozgás, 
psziché, szellem, lélek, tudat, ész, érzelem, indulat, jellem, képesség, erény, személyiség, „én”, stb.). 
Minthogy ezek az emberi megnyilvánulások minden emberben megvannak (s ha valakiről ezek hiányát 
feltételezik, gyakran ember-voltát is kétségbe vonják, vagy legalábbis korlátozottnak tekintik), ezért ezen 
összetevőket nemcsak mint az egyes ember létezésének elemeit veszik számba, hanem akkor is használják 
e kategóriákat, amikor az Emberről általánosan gondolkodnak. Így e kategóriák egy része maga is 
általános jelentést nyer, s mivel az valóságos tapasztalat, hogy az Emberiség az egyes ember lététől-
nemlététől függetlenül is létező, az egyes ember léptékét meghaladó, tágabb halmaz, így az Emberiséghez 
kapcsolt említett kategóriák maguk is önálló, az egyéntől független, dologszerű létezőknek tűnnek. Innen 



már csak egy lépés annak feltételezése, hogy ha ezek az elemek egy magasabb dimenzió részei, akkor 
azzal együtt önálló és meghatározó létezőkként viszonyulnak az egyes emberhez; megszületik a 
mindenkori idealizmus „ante rem”-szemlélete: a szellem, a lélek, az erő (mana), stb. nem pusztán az egyes 
emberben benne lévő elemekként értelmezhetők, hanem az is feltételezhető, hogy az egyes embertől 
függetlenül létezvén, és egy magasabb szintű alanyiságot alkotván – az Emberiség egészéhez hasonlóan – 
csak mintegy „használják” az egyes emberek egyedi burkát. Kialakul egy olyan párhuzamos szemlélet, 
amely mindezeket az emberi elemeket egyrészt az egyes ember megnyilvánulásaiként, de ugyanakkor 
egyszersmind e magasabb (az egyes embereket magában foglaló) dimenzió működéseiként is számon tartja. (Így 
lesz például a szellem nemcsak az egyes ember megnyilvánulása, hanem az egyes ember működése is a 
Szellem megnyilvánulása; vagy hasonlóképpen: a lélek nemcsak az egyes ember lelke, hanem az egyes 
ember is a testtől függetlenül is létezőnek felfogott lélek „burka”). Az ember ugyanakkor nem csak az 
emberiség részének tudja magát, hanem a világegyetem egyik (nagyra hivatott) parányának is. Ha az olyan 
fogalmakat, mint a szellem vagy a lélek az egyes emberen kívüli létezőnek is tekintjük, akkor ezek 
működését nem csak az Emberiség alanyiságához rendelhetjük hozzá, hanem a Világegyetemet mozgató 
erőkhöz is. A „szellem”, „lélek” fogalmak tehát a világkormányzó erőkhöz, az Isten, (istenek) kialakuló 
képzetéhez is hozzátársulhatnak. Az ilyen alapfogalmak alakulásának negyedik összetevője az, hogy az 
emberiség történelmében a társadalom bonyolódásával, az e fejezet elején áttekintett módon olyan 
szerepmegosztások jönnek létre, amelyek következtében egyre kifejezettebb és egyre tudatosabb, 
célzatosabb különbségek mutatkoznak az emberi megnyilvánulások különböző elemeinek eloszlásában: 
ilyen különbségeket hoz létre s mélyít el például a szellemi és fizikai munka szétválása. Minthogy a 
társadalomban a szellemi és fizikai munkavégzők viszonyba lépnek egymással, az ezzel kapcsolatos 
társadalmi tapasztalatok beépülnek az adott fogalmak viszonyának ábrázolásaiba, ezeknek is mintegy szimbólumaivá 
válnak. Sőt, az is elmondható, hogy a fogalmak szerepének filozófiai alakulása nagymértékben 
összefüggésbe állítható az ilyen társadalmi viszonyok alakulásával, (nem a mechanikus tükrözéselmélet 
módján, hanem a keletkezés egybeesése folytán: a filozófiai fogalmi átrendeződések rendszerint 
kölcsönhatásban alakulnak a társadalom megfelelő viszonyaival: a viszonyok alakulása mint új tapasztalat 
inspirálja a gondolkodókat a korábban használt fogalmak átértelmezésére, az új fogalomhasználati 
módok, új kategóriák pedig segítik a társadalmi viszonyok résztvevőit saját szerepük lényegének 
tudatosításában){556}. Hegel akkor fogalmazza meg „A szellem fenomenológiáját” (1807) és „A szellem 
filozófiáját” (1817), amikor a történelemben először jönnek létre annak a lehetőségnek az első jelei – ha 
még csak nagyon kezdetleges formában is – hogy az addig csak egy-egy funkcióban (igazgatás, politika, 
tudomány, stb.) különvált szellemi munkavégzők egy egységes szellemi termelési módot juttassanak 
dominanciára. (Arról van szó ugyanis, hogy a győzelmes polgári forradalmak után a tőkés termelőmód az, 
amely éppen dominanciára jut, de e dominanciára jutása, tiszta formában való fellépése egyúttal azt is 
jelenti, hogy a „polgár” társadalmi csoportjában addig együtt haladt „burzsoá” és „citoyen” 
különválásával a szellemi termelő egyszerre abban a helyzetben találja magát, hogy vagy alárendeltjévé 
válik a tőkelogikának, vagy szembe kell vele helyezkednie. Szembehelyezkedése egy még újabb termelési 
mód rendszerének létrehozását feltételezi, amelynek feltételei ugyan csak a tőkés termelési mód 
hanyatlásakor, s ma már világosan látszik, legkorábban a huszonegyedik században érnek be, de 
szemléleti alapjai az általános – a szellemi részfunkciókat: az igazgatás, politika, tudomány, stb. funkcióit 
egyesítő – szellemi termelő eszményének megszületésétől fogva már jelen vannak). 



Hegel „szelleme” 

A „szellem” fogalma Hegelnél is a fent jelzett jelentéstartalmakkal bír. Jelenti az egyéni megismerő 
szellemet, az egyes ember szellemi tevékenységét; egy absztrakt fogalmi létezőt, ami az általunk használt 
fogalomrendszerben az emberi Nem alanyiságának szintjén létezik; s jelenti a klasszikus Istenfogalom 
átfogalmazását is az egész világegyetemet átható megismerő szubjektum képzetében. Ezek a különböző 
jelentéssíkok mind együtt vannak jelen a „szellem” fogalmában, és minthogy Hegel nem választja külön 
őket, szövegében minduntalan átcsapnak egymásba; az olvasó azonban különválaszthatja a különböző 
jelentéssíkokat, és mindegyik jelentéstartományban értelmezheti Hegel többnyire rendkívül pontos, 
megvilágító gondolatait. 
  
A legtöbb esetben a gondolat mind a négy jelentéssíkon – 1) az egyes ember szellemi tevékenysége; 2) az 
emberiség szellemi gyarapodása; 3) a feltételezhető transzcendens szubjektum szellemi aspektusa; illetve 
4) a szellemi tevékenységet végzők sajátos társadalmi funkciója{557}, a szellemi termelés síkján – érvényes. 
  

„A szellem nem nyugvó valami, hanem ellenkezőleg az abszolút nyugtalan, a tiszta 
tevékenység; minden szilárd értelmi meghatározás negálása vagy eszmeisége (…). Nem a 
megjelenés előtt már kész, a jelenségek mögött megjelenő lény, hanem csak szükségszerű 
megnyilatkozásának meghatározott formái által igazán valóságos” (Hegel, 1981, p. 12). A 
szellem: aktivitás; az absztrakció csak ezen aktivitás eredménye; a szellemi tevékenység 
reflektált, szabad és elválaszthatatlan az általa létrehozott világtól. Mindez egyszerre igaz 
lehet az egyes ember, az emberiség vagy az Isten szellemére, és a szellemi tevékenységet 
végzők sajátos funkciójának{558} is lényege az aktivitás, a kreativitás-világalkotás és lényegi 
feltétele a szabadság{559}. 

  
Egy következő állítás egyértelművé teszi, hogy Hegel maga valóban idealista, de ez korántsem intézhető 
el egyszerűen (még a materializmus szemszögéből sem) „hamis tudatként”, ahogy a leegyszerűsítő 
materialista kritika interpretálta. 
  

„számunkra a szellem előfeltevése a természet, amelynek igazsága s ezzel abszolút előzője a 
szellem” (Hegel, 1981, p. 17). Azt, hogy a „szellem” a természet „előzője” a materialista 
kritika gyakran úgy interpretálja, hogy Hegel feltételez egy természet előtt létezett 
immateriális (megismerő) szellemet. (Egyfajta értelmiségi hajlamú Istent). Ez azonban 
Hegelnél nem ilyen egyszerű. Minthogy az egész folyamatot, mint a szellem önmegismerését 
vizsgálja, a világ ábrázolása nem a lét, hanem az igazság premisszája köré 
szerveződik.(Pontosabban nála a „lét” maga is „gondolkodás”, az igazság feltárása{560}). 
Feltételezi, hogy az igazság (ami nem lehet egyéb, mint a létet meghatározó törvények 
igazsága) benne van a világban, (s annyiban mindenképpen „megelőzi{561}”, hogy létesülés sincs 
a létesülést meghatározó törvények nélkül{562}), s a szellem egyfelől nem más, mint ez az 
igazság, a létet meghatározó törvények igazsága (megismerése ezért önmegismerés). Másfelől 
ott van a szellem, mint megismerő aktivitás, ez viszont elválaszthatatlan az igazságtól, a 
léttörvénytől, mert az csak ezáltal válhat aktívvá, önmaga számára valóvá{563}. A materialista 
számára ez a logika „a feje tetején áll”, hiszen mi emberek vagyunk azok, akik a világ 



törvényeit meg akarjuk ismerni, így azok nem önmaguk, hanem az „ember számára valók”. 
Ám Hegel ennél mélyebbre próbál hatolni. A „talpára állított” megfogalmazás nem ad 
választ arra a kérdésre, hogy ha a világ törvényeinek megismerése az „ember számára való”, 
akkor mire való maga az ember és az emberi megismerés? Hegel feltételezi, hogy az ember, 
mint a világegyetem része csak része, eszköze a világ önmegismerésének, (amit persze 
„szellemként” ő is csak az emberi megismerés analógiájával tud elképzelni). De ebbe az egész 
gondolatmenetbe beleértendő az előző idézett gondolat: a szellem „nem a megjelenés előtt 
már kész, a jelenségek mögött megjelenő lény, hanem csak szükségszerű megnyilatkozásának 
meghatározott formái által igazán valóságos”. Az ember is egy meghatározott 
megnyilatkozási forma, aki a maga szellemi tevékenységével részt vesz a világ törvényeinek 
(a szellemnek) aktivizálódásában, valósulásában. (A világ kifejlődése olyan létformák 
megjelenéséhez is vezet, mint az ember – és elképzelhetők még nála is fejlettebb létformák is 
– aki képes a világ törvényeire való ráismerésre, de őt magát is a világ törvényei hozzák létre, 
tehát általa, és a többi reflexióra képes létforma által valóban a világ törvényeinek – és miért 
ne hívhatnánk ezeket „szellemnek”?{564} – önmegismerése zajlik). Ám ha ez így van, ebből az 
is következik, hogy – most már az egyéni szellemi tevékenység síkján vizsgálva a szellemet – 
minden emberi tevékenységnek az „előzője” is a szellemi mozzanat, (amit az ember 
specialitásának az ember teleologikus tevékenységét tekintő materialisták sem tagadnak){565}, s 
nem csak azért, mert „ilyen az ember”, hanem azért is, mert a szellemi mozzanat a 
léttörvények felismerését-érvényesítését (Hegelnél: a szellem önmegismerését, önmagához, a 
törvényhez való visszatalálását){566} jelenti. (A szellemi termelési módra vonatkozóan 
messzemenő következményei vannak annak, ha a szellemi tevékenységet törvényfelismerésnek, 
objektív törvények felismerésének tekintjük – erre még később visszatérünk). 

  
„az én önmagát helyezi magával szembe, tárgyává teszi magát, s ebből a természetesen csak elvont, még 
nem konkrét különbségből visszatér a magával való egységhez (…) Ez az eszmeiség azonban csak az 
énnek a vele szemben álló végtelen sokféle anyagra való vonatkozásában mutatkozik meg. Azzal, hogy az 
én megragadja ezt az anyagot,ezt az én általánossága egyszerre megmérgezi és átszellemíti, az anyag elveszti 
egyedi, önálló fennállását, és szellemi létezést kap{567}..” (Hegel, 1981, p. 21) (Kiem.: K.Á. – K.G.). Ha ezt a 
gondolatmenetet a szellemi termelésre vonatkoztatva olvassuk, a szellemi termelés azon lényegi sajátosságát 
olvashatjuk ki belőle, hogy a szellemi termelés által bármilyen anyag, amellyel a szellemi termelő 
dolgozik (legyen az a szó szoros értelmében „anyag”, vagy a társadalom, az emberi tudatok 
„anyaga”) azt anyagi létezőből szellemi létezővé változtatja: feldolgozza, átalakítja, további 
szellemi műveletek részévé formálja, vagyis szellemi terméket formál belőle, s még ha az fizikai-
anyagi termék is (mint bármely ember-létrehozta tárgy), egyúttal és elsődlegesen szellemi (mert 
az emberi Nem számára valóvá tett) termék. 
  
„’A természet magánvalóan egy eleven egész’ – olvashatjuk természetfilozófiájában. Hegel azonban 
hangsúlyozza, hogy az elevenség mint a szervesség elvének mindenütt jelenvalósága olyan absztrakció, 
amely csak az egyes reális élőlényekben válik hatékonnyá” (Csikós, 2008, p. 41). Ha az ebben a 
gondolatmenetben megfogalmazott természeti világkép társadalmi párhuzamát vizsgáljuk, akkor azt 
mondhatjuk, hogy Hegel az „egészet”, (vegyük úgy: a Nemet) olyan aktív egységnek tekinti, amelynek 
aktivitása, alanyisága az egyes egyéneken keresztül zajlik, (s ez egybevág az általunk mondottakkal). Itt 
csak az a kérdés, hogy Hegel ezt a folyamatot úgy tekinti-e, mint a „magánvalóból” a „magáértvalóvá” 
válás folyamatát. Csikós Ella a maga interpretációjában a „magánvaló” és „magáértvaló” viszonyát a 



„lehetőség szerinti” és a „megvalósult” viszonyaként jellemzi (s akkor a fentieket értelmezhetjük úgy, 
hogy az Egész, a Világegyetem, a Nem, stb. alkotórészei, egyedei által valósul meg), de ehhez 
mindenképpen hozzáfűzhető, hogy a magánvaló–magáértvaló fogalompár ugyanakkor a „néma levő” és 
az „aktívan cselekvő” viszonyaként is értelmezhető. Ez utóbbi esetben viszont a Hegel korában az élet és 
élettelen közti határokat élesen meghúzó felfogással szemben talán be lehetne építeni a világképbe az 
„élő világegyetem” koncepciókat, az élettelen és élő közti határok kérdését óvatosabban kezelő 
felfogásokat is; az mindenesetre fontos, hogy az emberi Nem és az egyének viszonyában azt 
mindenképpen engedjük meg, hogy – éppen az egyének „für Sich” aktivitásán keresztül, de azok 
összességével nem azonosíthatóan – a Nem egésze is (aktívan) „magáértvaló”. 
  
Amikor egy világmagyarázó elméletet felállítunk, természetesen ki lehet indulni az anyagból is: De ha 
„előbb” van az anyag és csak azután az anyagi lét törvényei, nem lehet megmagyarázni, hogy e törvények 
hogy kerültek bele az anyagba és egyáltalán miből jött létre az anyag{568}. A Hegel által is alkalmazott (a 
realizmus és nominalizmus ellentétét meghaladó) „idealista” megoldás ezzel szemben azt állítja, hogy a 
törvények egyszerre létesülnek az anyaggal, (logikailag megelőzve azt). Ha a törvényből indulunk ki, s az 
anyagi létet úgy tekintjük, mint amiben a szellem „külső létformát ad önmagának”{569}, ez a leírás megfelel 
annak is, ahogy bármely emberi tevékenység felépül: a szellemi szinten megtervezett cselekvés alakítja az 
anyagot, ezáltal a szellemi megjelenik az anyagban, de az anyagi világ szemlélésében újra szellemivé válik. 
Mindez megint egyszerre érvényes az individuális szellemi működésben és az emberi termelés világában. 
Utóbbiban azt jelenti, hogy bármely emberi terméknek vissza kell csatolódnia az emberi Nem 
szellemi megismerés-folyamatába, az ember számára valóvá kell válnia{570}. (Ez egyúttal azt is 
jelenti, hogy minden szellemi termelési aktus azzal fejeződik be, hogy új szellemi termelési 
folyamatot indukál). Hegel szemére vethető, és a materialisták a szemére is vetik, hogy mivel mindezt 
nem szűkíti le az emberi világra, hanem az egész lét értelmezésére használja, ezzel „antropomorfizál”{571}. De 
ez csak akkor gondolati hiba, ha azt feltételezzük, hogy az emberi (antropomorf) világ más törvények 
szerint működik, mint az a világegyetem, amelynek a része{572}… 
  
A Nem szellemi aktivitása mindig az egyének szellemi tevékenységében realizálódik, amelynek 
eredményei aztán visszacsatolódnak hozzá. Az általános szellem {= az emberiség tudása} az egyénen megy 
át {az egyén elsajátítja}: „Ez azonban az általános szellemnek, mint a szubsztanciának oldaláról semmi 
egyéb, mint hogy ez megadja magának öntudatát{573}, létrehozza levését és magára irányuló reflexióját” 
(Hegel, 1973. p. 23){574}. 
  
Hegelnek a szellemmel kapcsolatos további állításai a szellemi termelés számos sajátosságát segítenek 
megérteni. Egyik ilyen döntő sajátosság, hogy mint aktív alany tevékenysége, a szellemi tevékenység 
mindig szubjektív; annyiban szubjektív, hogy az általa megmunkált (a fent említett szélesebb értelemben 
vett) „anyagba” beleviszi saját tulajdonságait: olyan új minőséget hoz létre, amelyben a megmunkált 
„objektivitás” és az aktív alany szubjektivitása szintetizálódik. Ezt a szintézist a szellemi tevékenységek 
közül elsősorban a művészetben szokták hangsúlyozni (a művészi alkotásban észrevenni és külön is 
értékelni az alkotó szubjektivitásának nyomait) – a művészi alkotás sajátossága, hogy az alkotó 
szubjektivitás nem „szívódik fel”, hanem többé-kevésbé hangsúlyt is kap benne –, de a szubjektum 
beépülése a „termékbe” valamilyen értelemben valamennyi szellemi tevékenység természetéhez 
tartozik{575}. 
  



„a szellem nem vész el ebben a másban, {ti. a megismerendő természeti objektivitásban}, hanem 
fenntartja és megvalósítja magát benne, kifejezi benne belsejét, a mást neki megfelelő 
létezéssé teszi, a másnak, a meghatározott valóságos különbségnek a megszüntetése által 
tehát a konkrét magáértvaló léthez, a meghatározott maga-előtt-megnyilvánuláshoz jut.” 
(Hegel, 1981, p. 28). 

  
Nem feledhetjük azonban, hogy az emberegyén, aki a szellemi tevékenységet végrehajtja, ezt a Nem 
képviselőjeként teszi, hiszen a „szellemben” éppen a Nem és az egyén egymásra vonatkozása történik 
meg. Így az egyén szubjektív szellemi tevékenysége mindig a Nemé is (a Nem általánossága pedig a 
természeti lét általános törvényeit közvetíti). 
  

(A tudat az érzéklet anyagát) „az egyediség formájából az általánosság formájába emeli (…) rajta 
a tisztán esetlegesnek és közömbösnek elhagyásával megtartja a lényegest; e változtatás révén 
az érzékelt – képzetté lesz”.(Hegel, 1981, p. 119). „A gondolkodásban így egyrészt a természet 
benső igazsága kerül felszínre, másrészt viszont az Énnek, a gondolkodó alanynak a 
terméke, így mindig kettős{576}”(Csikós, 2008, p. 79). „Szubjektív” és „objektív” mechanikus 
szétválasztásával szemben Hegel itt számunkra arra is felhívja a figyelmet, hogy a szellemi 
termelésben az a szellemi mozzanat, ami a szellemi termelő szubjektivitását viszi be 
„anyagába”, egyszersmind a termék, (a „termékké” váló anyag) – ember számára 
való – objektivitásának létrehozója is{577}. 

  
(A Nem szintjén való „összedolgozódás” és az egyénnek a szellemi termeléshez nélkülözhetetlen 
individuális függetlensége, szellemi autonómiája egymást feltételezi a dialektikus hegeli modellben. A 
szellem történeti mozgása során úgy épül, írja Hegel, mintha „minden előző elveszett volna számára és 
semmit sem tudott volna a korábbi szellemek tapasztalatából. De a belsővé tevő emlékezet /Er-Innerung/ 
megőrizte ezt a tapasztalatot” /Hegel, 1973. p.414/. Így az emberi Nem mindig magasabb 
színvonalon kezdi a szellemi építkezést, melynek végcélját Hegel az ember léptékét meghaladóan „az 
abszolút fogalom”-ban határozza meg). 
  
A „szellem” ábrázolásának négyszeres jelentése (az egyén szellemi tevékenysége, a Nem szellemi 
tevékenysége, az absztrakt szellem-fogalom szerepe a fogalmak rendszerében, illetve a szellemi termelés 
szerepe a társadalomban) – és az, hogy a négy jelentéssík egymásba csúsztatása miatt (ha nem is tudatos 
törekvésként, de a fogalom koherenciájának követelményéhez igazodva) mind a négy jelentéssíkon 
érvényes megfogalmazásokhoz kell jutnia – Hegelnél azzal jár, hogy a „szellemre” vonatkozó kijelentései 
hol közvetve, fogalmi rendszerének a társadalmi viszonyokról alkotott képével párhuzamos alakítása által 
vonatkoznak társadalmi viszonyokra, hol közvetlenül ábrázolják a szellemi tevékenység szerepét a 
társadalomban. 
  
Etikai felfogása már ehhez a közvetlenebb megközelítéshez tartozik. Az imént jelzett dialektika jegyében 
Kant megoldását, aki a kategorikus imperatívuszban fogalmazza meg a nembeli etikának a polgári 
társadalomban érvényesíthető alapjait, azért érzi elégtelennek, mert túlságosan individualizál (ezt 
„önhittségnek” nevezi); ő maga egyén és Nem viszonyában az egyéni etikai cselekvés által közvetlenül 
feloldhatatlan ellentmondást lát: az egyén szükségszerű szembekerülését a nembelivel így ábrázolja a 
szabadságért való cselekvésben: az egyén, amikor az emberiség javára törekszik, tudja, hogy a 
szükségszerűség ő maga, magát – önhitten – a magábanvalónak látott általánosnak tudja; s egyfelől 



valóban, „tette mint valóság az általánoshoz tartozik, tartalma azonban saját egyénisége, amely mint ez az 
egyedi, az általánossal ellentétes egyéniség akar fennmaradni” (Hegel, 1973. p.192). Ebből az következik, 
hogy az egyén cselekvései a Nem építkezésének hasznos elemeivé (nembeli értékűvé = 
„általánossá”) válnak, de ugyanaz az individualizáció, amely a nembeli emberi viselkedés 
alapfeltétele, el is választja az egyént a Nem többi részétől és egészétől, (magát, mint másoktól 
különböző egyediséget igyekszik kifejezni és megörökíteni, saját felismeréseit „az” igazságként 
elfogadtatni más egyénekéivel szemben), így az egyéni cselekvés, az egyéni szempont sohasem 
lehet azonossá a nembelivel. 
  

„az egyéniség azonban éppen az, hogy egyfelől az általános, s ennélfogva nyugodt, közvetlen 
módon összefolyik a meglevő általánossal, az erkölcsökkel, szokásokkal, stb. és nekik 
megfelelővé lesz; másfelől ellentétesen viselkedik velük szemben, s inkább megváltoztatja 
őket, – éppígy velük szemben egyediségében egészen közömbösen viselkedik, nem engedi, 
hogy hatással legyenek rá, s nem cselekvő velük szemben” (Hegel, 1973. p.160). Az egyén 
egyfelől a nembeliből építkezve éppen azáltal járul hozzá a Nem 
továbbépítkezéséhez, hogy valami olyasmivel módosítja, ami nem volt benne az ő 
„építőanyagában”, vagyis amit ő tesz hozzá éppen azáltal, ami benne egyedi (és 
ehhez „egyedinek”, individuálisnak kell lennie, és ez benne a legnembelibb, amit az 
emberi Nem mint potencialitást biztosít a tagjainak), másfelől azonban az 
egyedisége azt is jelenti, hogy az emberi Nem által kifejlesztett képességeit arra is 
használja, amire minden más egyedi lény is, öncélúvá váló önfenntartására, s bár a 
Nem potenciái ilyenkor is benne vannak, s ezért önfenntartása jóval összetettebb 
lehet, mint más lényeké, és mindenképpen emberi, ilyenkor mégsem mint nembeli 
lény cselekszik: „nem engedi, hogy hatással legyenek rá, s nem cselekvő velük szemben”. 
Vagyis az ember-egyén valójában nem akkor kerül szembe a Nemmel, amikor annak (addigi) 
törvényeivel szembeszegül, hanem amikor nem viszonyul hozzá. (Ha a szellem az egyén és a 
Nem összekötője, akkor ez a nem-viszonyulás egyben a szellemi aspektus szüneteltetését is 
jelenti, és ez valóban szembekerülés a Nem érdekeivel). 

  
Hegel megoldása – bár nem teljesen kifejtve – az egyéntől a Nemhez (pontosabban az egyén–Nem viszonyhoz) 
tolja el az etika súlypontját, s bár eközben, mint még kitérünk erre, zsákutcás megoldásokba is keveredik, 
azzal mindenképpen óriási lépést tesz, hogy Kantot{578} mintegy a történelembe helyezi, és dinamizálja. (A marxi 
felfogás történelmiségében aztán a történelem /is/ szellemi termelés tárgya, anyaga lesz, valójában 
ezt – és persze nem az államszocialista társadalmak dogmatikus szómágiáját – jelenti a „történelmi 
materializmus” megjelenése). 
  
Hegel számára éppen a „szellem” fogalmának alkalmazása teszi lehetővé a fordulatot, hiszen ezzel kilép 
az individuáletikából, az egyén szellemi tevékenységét a Nem szellemi építkezésébe helyezve ezzel 
egyszersmind a történelembe is helyezi, kijelentve, hogy a szellem mozgása lényegében maga a 
világtörténelem; a világtörténet a szellem története. Mit jelent ez a kanti etikára nézvést? Kant etikája, 
mint erről részletesebben is írtunk a Túlélési stratégiákban, lényegében a nembeliség etikájának 
megfogalmazása. Pontosabban Kant oldja meg azt a feladatot, (betetőzve a protestáns egyházatyák, 
Spinoza és mások munkáját), hogy miként lehet az individuum-központú polgári erkölcsiséget 
összhangba hozni a nembeliséggel (minthogy az igazi etika, mint fentebb utaltunk rá, mindig a 
nembeliség érvényesülése, egy adott korszaknak megfelelő etika összehangolása a nembeliséggel 



mindig azt is jelenti, hogy az adott társadalmi forma a történelem adott pontján a Nem érdekei 
szerint valónak bizonyul. És Kant korában a polgárság tőkés termelési módjával még ez a helyzet). 
Hegel azonban már – s itt hozzátehetjük: a szellemi termelő szemszögéből – látja ennek a polgári 
etikának (s ezzel a polgári társadalom érvényességének) a korlátjait is, elsősorban azt az ellentmondást, 
hogy az egyén bárhogy törekedjék is a „nembelivel” való azonosulásra, a Nem erkölcsi 
parancsolatainak érvényesítésére, akkor is csak egy a Nem tagjai közül, s mivel az emberi Nem 
lényege a diverzitás, egyetlen egyén vagy csoport sem sajátíthatja ki a tőle különböző, vele 
szembekerülő egyénekkel, csoportokkal szemben az Igazságot{579}. Tehát az az egyén vagy 
csoport, aki vagy amely más egyénekkel, csoportokkal szemben egy szempontból a Nem 
„igazságát” képviseli, más szempontokból, más helyzetekben éppen a Nem „igazságának” 
korlátozójává válik, s – mint Rész az Egészhez viszonyítva – szükségképpen válik azzá{580}. Hegel 
ezt az ellentmondást két módon is – egy szinkron és egy diakron modellel is – megpróbálja feloldani. Az 
egyik a szinkróniában alkalmazott – megoldása, (az „államnak” a nembeliség képviselőjének szerepkörébe 
helyezése), mint nemsokára erre is kitérünk, nem egészen pontos megoldás; a másik megoldás azonban, 
az egyén történetiségbe-helyezése igen termékeny gondolat{581}. Arról van szó ugyanis, hogy ha az egyént a 
történelembe helyezzük, ezzel feloldható az az ellentmondás, ami a (nembeli) erkölcsiség 
abszolútum-követelménye, és az egyén (rész-voltából következő) relativitása között feszül. A 
történelem adott pontján ugyanis az egyénnek szabad akarata alapján végrehajtott cselekvéséről (utólag) 
eldönthető, hogy az adott cselekedet alapjában gazdagítja-e az emberi Nem lehetőségeit vagy szegényíti, s 
ennek alapján hol helyezhető el a Jó és a Rossz közötti skálán. Az egyén oldalán ez úgy jelentkezik, hogy 
lehetősége van olyan megoldások végiggondolására, amelyekben (viszonylag) optimálisan 
összeegyeztethetőek a Nem érdekeiből következő különböző parancsolatok: az élet védelme, a 
szabadságfok növelése, a jövő lehetőségeinek a gyarapítása, a Nem többi tagja számára minél nagyobb 
fokú átláthatóság biztosítása, stb.{582} Az egyén erkölcsileg nem tehet többet annál, mint hogy döntéseit 
minél több nembeli szempont összeegyeztetésével (minél több „objektív igazság” alkalmazásával) 
próbálja optimalizálni. Azonban az erkölcsileg legérettebb személy döntései sem lehetnek abszolút 
érvényűek; a történelem továbblép olyan szempontokhoz, amelyek visszamenőleg relativizálják az adott 
egyén igazságait. Nincs olyan erkölcsi nagyság, akinek cselekedeteiben, véleményeiben egy más kor más 
nézőpontú emberei ne találnának a Nem szempontjából korlátozó elemeket. Ez vezet ahhoz is, hogy 
magát a történelmet, annak korábbi értékelését is újra meg újra „át kell írni”. Ilyen a Nem építkezése. De 
ebben a folyamatnak csak egyik oldala az, ami kimutatja az egyén igazának szükségképpeni relativitását. 
Mert a történelem azáltal, hogy a jelen állandóan múlttá válik, lezárul, az eleven, nyitott szubjektumokat – 
és azok egész eleven élettevékenységét – mintegy kimerevíti, tárgyiasítja, objektumokká alakítja. Az 
egyéni cselekedetek történelemmé válván visszamenőleg ily módon (és ebben az értelemben) 
szükségszerűséget nyernek, s beépülnek a Nem „igazába”. Így a történelem bármely pontján lehetséges 
az etikai cselekvés, az egyéni cselekvésben megjelenhet az objektív igazság{583}, képviseletet nyerhetnek a 
Nem szempontjai, a történelem továbbgördülésében viszont mindez relativizálódik és kifejezést nyer az 
egyéninek a Nemmel való nem-azonossága is{584}. A hegeli történelemszemléletből, a történelmet az egyén fölé 
helyező szemléletből tehát az következik, hogy az egyén cselekvésének etikai értékét nem az adja, hogy 
„az igazságot” képviseli, (az „általános törvényt”) ami egy másik történelmi pillanatban már nem igazság, 
(már nem „általános törvény”), mert szükségképpen csak egyik eleme a Nem igazságának, ami más 
igazságok korlátjává is válhat; hanem az, hogy a maga pillanatában merre vitte előre a történelmet, az 
emberi lehetőségek gazdagodása, vagy szegényedése felé. (És ez – a pillanat-meghatározta érvény – lesz 
benne általános – és örök – törvénnyé{585}). 
  



Ez az etikai felfogás a szellem minden megnyilvánulására is vonatkozik: a szellemi cselekvés értéke nem 
csak etikai szempontból, hanem a Nem szellemi építkezése szempontjából is így, a történelmi folyamat 
által relativizálva jelenik meg. Hegel szerint „a szellem minden megjelenési formája társadalmi-történeti-
kulturális kontextushoz kötött jelenség tehát” (Csikós, 2008, p. 260), s ez nem csak azt jelenti, hogy az 
adott kontextusból következik, hanem hogy értékét is a történelmi folyamathoz való hozzájárulása adja. 
  
Minthogy a négy szellem-fogalom Hegelnél többnyire nem választódik külön, különböző jelentéssíkjai 
kölcsönös dialektikus meghatározottságban jelennek meg akkor is, amikor a szellemnek a történelemben 
való megjelenését elemzi. Úgy fogalmaz, hogy (a történelmi folyamatban) a szellem teremti az embereket 
(az emberek a Szellem eszközei) az emberek számára viszont a „népszellem”/„korszellem” az eszköz. 
(Hegel, 1981, p.24){586}. Mindez azt jelenti, hogy az egyes emberek a Nem ágensei, akiknek egyéni 
„szelleme” viszont azokból a tapasztalatokból épül fel, amelyek a Nem szellemében felhalmozódtak, (és a 
gondolatban még az is benne van, hogy az egyes egyének nemcsak a Nem általános 
tapasztalataiból építkeznek, hanem az adott kor sajátos szellemiségéből is, és – tehetjük hozzá – 
éppen ezért, a „korszellemmel”, mint a Nem szellemi önmozgásának az adott korban érvényes 
pillanatnyi eredőjével kapcsolatba kerülve (vele azonosulva, hozzá viszonyulva, vagy éppen 
lázadva ellene) juthatnak el azokhoz a korukba ágyazott /korukban érvényes, de/ objektív 
igazságokhoz, amelyek a történelemben – őket magukat is korukba ágyazva – kijelölik 
személyes részvételük értékét). 
  
Minthogy az egyénnek a nembeliséggel, az objektív igazsággal való találkozása (vagy nem-találkozása) az 
adott történelmi pillanatban az egyén szabad döntésének függvénye, ezért a szabadság nem csak 
kulcskategória Hegel gondolatmenetében, de azt is világossá teszi, hogy a szabadság a szellemi 
termelésnek lényegi alapfeltétele. A szabadság a szellem lényege – mondja – minden másnál nagyobb az 
ereje. „A szellem lényege ezért formálisan a szabadság”. (Hegel, 1981, p.26). 
  
A szabadság, jól tudjuk, a polgári kor uralkodó eszménye, a polgári forradalmak hármas jelszavában is a 
primus inter pares. A szabadság – mint ezt az ideológiakritika számtalanszor kimutatta már, s e könyvben is 
szükségképpen többször visszatérünk rá – a tőke számára a szabad verseny, a szabad tőkeáramlás, a 
szabad munkaerő biztosításának alapszükségletét fejezi ki, minden olyan társadalmi korlát elleni lázadást, 
ami ezeket korlátozhatná, (s ezzel együtt persze a személyi szabadságok, a szólásszabadság, társulási 
szabadság melletti kiállással is jár). Azt is tudjuk, hogy a polgári szabadságeszménynek viszont immanens 
korlátai vannak, és a tőke „szabad világában” nagyon sok a szabadságkorlátozás is (elsősorban 
természetesen a tőkét megtermelő munkavégzők és a hasznát gyarapító fogyasztók azon szabadságainak 
korlátozása, amelyek a tőke számára kedvezőtlen következményekkel járnak), de ettől még a „szabadság” 
mint eszmény többé-kevésbé domináns a tőkés társadalmakban. Ám a szabadság nem csak a burzsoázia 
eszménye. A polgári forradalmakban citoyenként még együtt haladtak a tőkés polgárokkal a szellemi 
termelők, s a szabadság-eszményt így vagy úgy a tőkétől különválva is továbbvitték, megőrizték, (olykor 
éppen a tőke ellen is fordítva, a polgárinál szélesebb körű szabadságfogalmat képviselve){587}. 
Továbbvitték, mert a „szabadság”, a szabad döntés lehetőségének biztosítása a nem-tőkés szellemi 
termelésnek is alapfeltétele (minden szellemi termelésnek alapfeltétele). (Előrevetítve a hetedik fejezet 
államszocializmus-elemzését: a szellemi termelők többsége éppen azért is került szembe az 
államszocializmussal, mert az – a maga nyers antikapitalizmusában – nemcsak a tőkés vállalkozás 
szabadságát, hanem a szellemi termelés szabadságát is korlátozta). Hegel rendszerében, amelynek egyik fő 



eszménye az „öntudathoz jutás”, ez az eszmény a szellemi termelés szabadság-mozzanatával is 
azonosítható. 
  
Hegel persze ezt is a nembeliséghez viszonyítva elemzi, e tekintetben is kiemelve azt a dialektikus 
összefüggést, hogy az egyén nembeli cselekvésének feltétele az egyén szabad akarata, ám a szabadság 
növekedése a Nem objektív igazságainak felismerésében gyökerezik. Ekképpen a szabadság és az Igazság 
egymást hozzák létre.{588} 
  
„Az igazság szabaddá teszi a szellemet – mint már Krisztus mondotta. A szabadság igazzá teszi”. (Hegel, 
1981, p.26). E gondolatban nem csak arról van szó, hogy a szabadság a szükségszerűség felismerése, 
(tudniillik, hogy csak azt tudhatod meg, csak annak jegyében cselekedhetsz, ami determinál, amit aztán a 
vulgarizálók úgy torzítottak tovább, mintha a „kényszerpályák” elfogadásának, a „józan” jobbágyi 
tűrésnek, az elvekről, eszményekről lemondó pragmatikus gyakorlatnak a szinonimája lenne){589}; hanem 
ez azt is jelenti, hogy mihelyt az egyén felismeri az igazságot (a törvényt), – amit a nembeliség közvetít az 
egyénhez –, ezáltal az egyén sokoldalúvá válik, vagyis a törvényben való részesedés felülemeli természeti és 
társadalmi léte esetlegességein, és az ezek esetlegességéből fakadó korlátozásokon. Aki pedig ily módon 
szabad, az a nembeliség, s tudatosan az ezek mögött meghúzódó természettörvények szerint létezik, tehát az 
igazság jelenik meg a gyakorlatában. (A fent jelzett történeti korlátokkal){590}. 
  
De az „igazságnak” (a természet minden törvényének, a törvényeket hordozó minden létformának) 
magának is természetéhez tartozik a végtelenség (lehetőségeinek végtelensége, kapcsolatainak 
végtelensége, stb. – a „szükségszerűség” már csak ezért sem lehet azonos az egyetlen lehetőségre 
korlátozottal). Az igazság ezért is elválaszthatatlan a végtelen vagy abszolút szabadságtól, amely 
létrehozza, s ami a szellem megismerő szabadságában újra létrejön. Maga a megismerés azonban mint 
célirányos cselekvés nem végtelen: ezt Hegel úgy fogalmazza meg, hogy az ész eszméjében a végtelen 
vagy abszolút szabadság „végesíti magát”. Az ésszerű mindig csak egy meghatározott szempontból 
ésszerű, de véges lények csak így, egyszálúsítva tudják megismerni és használni a természet törvényeit. S 
éppen ezért is fontos, hogy ezeket az egyszálúsításokat a Nem építkezése mindig feloldja (az ésszerűt más 
ésszerűségekkel és az ésszerűség dimenziójában értelmezhetetlen megoldásokkal korrigálja), s az egyének 
számára adandó szabadság potenciálisan mindig kinyissa a végtelen felé. Ez viszont éppen a szellem, a 
szellemi tevékenység lehetősége. 
  

„csak a szellemben van meg a fogalom és a realitás abszolút egysége{591}, s így az igazi 
végtelenség. Már az, hogy tudunk egy korlátról, igazolja, hogy túl vagyunk rajta, bizonyítéka 
korlátlanságunknak”. (Hegel, 1981, p.36). Az igazság ily módon eszközünk. 

  
Teljesen logikus az is, ahogy Hegel a kereszténységet értékeli. Miként A szellem fenomenológiájában 
meghatározza: A kereszténység születése: a világszellem eljutása az önmagáról való tudathoz. A Fiú 
megtestesülését a Szellem önfelismerésének képzeti-kifejletlen (köztes) alakjaként definiálja. A 
„világszellem”, a megismerő alany itt egyértelműen az emberi Nem, hiszen a kereszténység a „minden 
ember: ember” és a szeretetparancs által kinyilvánított testvériség elveinek megfogalmazásával valóban az 
egyik első explicit megfogalmazása, tudatosítása (és céllá-emelése) az ember nembeliségének. Ugyanakkor 
maga a krisztusi fellépés Hegel szempontjából csak köztes és kifejletlen lehet, (többek között éppen azért 
is, mert) még nem tudja a szellemi tevékenységet domináns helyzetbe juttatni (a gnosztikusok és más 
olyan kora-keresztény irányzatok, amelyek a szellemi mozzanatot próbálják középpontba helyezni, ezért 



csak zsákutcáknak bizonyulnak, illetve beszorulnak az ezotériába, ami mindig a termeléstől való 
elszakadás, a termelésben uralkodó szempontoktól való idegenség kifejeződése). A kereszténység erkölcsi 
világképe azonban ebből a nézőpontból is fontos lépcső a szellem kibontakozásához vezető úton, mert 
minden addiginál erőteljesebben tudatosítja a nembeliséget. Nem csak a Nem tagjainak összetartozását, 
hanem az egyén és Nem fent említett szembekerülésének súlyát is: Hegel úgy interpretálja a (keresztény 
értelemben vett) „Gonosz” lényegét, hogy az „a magábanvaló magáért-való-lét” (Hegel, 1973. p.396), s 
ez éppen az „önzés” imént említett azon formájának szinonimája, amikor az egyén nembeli képességeit 
pusztán az önfenntartásra használja, s nem kapcsolódik vissza a nembelihez{592}; ha pedig a „Gonoszt” 
transzcendens erővé, „Sátánná” absztraháljuk, akkor a világegyetem azon tendenciáit láthatjuk benne, 
amelyek aktívan a megigazulásként, tehát a lehetőségfokozó épülésként felfogott létesülés ellenében 
hatnak{593}. 
  
Az etikai rendszer (és a hegeli társadalomkép) szempontjából nagyon fontos az „öntudat” szerepe is. Ami 
az embernél mindig nembeli természetű. S ebből következik, hogy amikor az egyik emberi öntudat a 
másikkal találkozik, ezzel Hegel szerint megkezdődik az „elismerés” folyamata: az egyediség és az 
általánosság összeolvadása. (Annak felismerésén keresztül, hogy „az önző vágyak” szubjektuma, az én 
semmi egyéb, mint az egészen általános, abszolút egyetemes, semmiféle határ által meg nem szakított, 
minden emberben közös lényeg). (Hegel, 1981, p.216). Az emberi viszonyok, amelyek emberi 
viszonyokként tudatosulnak, ily módon a szellemi tevékenység számára a Nemhez (a Nem általánosához) 
való kapcsolódás eszközei is, s így szintén a szellemi termelés komponensei lesznek. De a sajátos emberi 
természet folytán e találkozások nem csak az „általános emberi” közös nevezőjét tudatosítják és erősítik 
meg, s rajtuk keresztül nem csak oly módon érvényesül a Nem szempontja, hogy a Nem egyes tagjainak 
(egymást elismerve) alkalmazkodniuk kell egymáshoz{594}; ami a legfontosabb: a közös érdek éppen a 
helyzeti különbségeken keresztül domborodik ki{595}. Mint Hegel hangsúlyozza: ami nekem jog, a másiknak 
kötelesség (Hegel, 1981, p.294). (És éppen ebből következik, – attól fogva, hogy a Másikat magamhoz 
hasonló „embernek” ismerem el – hogy jogaim korlátja a másik joga). (Lásd mindehhez az 587. 
lábjegyzet végén mondottakat is). 
  
Egymáshoz képesti máslétünk megismerése vezet az általános öntudathoz (s ennek az igen mély – persze 
Kantban gyökerező – gondolatnak, mint később látni fogjuk, megint rendkívül messzemenő 
konzekvenciái vannak a társadalom egészének igazgatását illetően – egy, a szellemi termelési módon 
alapuló társadalomban). De az „elismerés” folyamatában az imént tárgyalt szabadság-eszmény is konkrét 
társadalmi tartalommal telítődik: minthogy felismerem, hogy nembeliségemben „azonos vagyok a másik 
emberrel, ezért csak akkor vagyok igazán szabad, ha a másik ember is szabad, s én elismerem 
szabadnak”. (Hegel, 1981, p.217). Hegel úgy látja, hogy ez a polgári társadalom államában bizonyos 
mértékben már meg is valósult (Hegel, 1981, p.218); e kijelentése részben a polgári államot övező, később 
tárgyalandó alapvető illúzióin alapszik, de részben jogos is, amennyiben a polgári szabadságjogok elvben 
valóban éppen az általa levezetett érvelésre alapozva biztosítják számos (bár korántsem minden) területen 
az állam polgárainak szabadságát és jogegyenlőségét. 
  

Térjünk még vissza egy percre az „öntudatok” találkozásának jelentőségéhez, mert ez nem 
csak a társadalmi viszonyok és a szabadság szempontjából, hanem éppen a szellemi termelés 
szempontjából is döntő. Ha ezt a találkozást az „általános öntudatban” Hegel a szolgaság 
alóli felszabadulás feltételének tekinti, nem tekinthetünk el attól, hogy a „szolgaság alóli 
felszabadulás” kérdése már csak azért is erősen foglalkoztatja Hegelt, mert a maga korában 



még erősen uralkodtak (s még ma is uralkodnak) a társadalomban a szolgaság viszonyai (az 
egyes emberek mások általi alávetése), s aki a szellem szabadságát és a szellemi termelés 
dominanciára jutását szorgalmazza, annak megoldást kell találnia erre a felszabadulásra is. 
Hegel, a nagy polgári forradalmak és szabadságharcok kortársaként találkozik a 
szabadságeszmény térhódításának a szó szoros értelmében felemelő élményével; azzal, ahogy 
a korábban szolgaságra ítélt s abba beletörődött társadalmi csoportok ráébredtek saját 
emberi egyenlőségükre: szabad akaratukra{596}. A szabad akarat irányítása alatt minden 
cselekedet önkéntessé (vagyis szabaddá) válik. Ezért Hegel úgy fogalmaz: A szolga önzésének 
önkéntes alávetése kezdete az ember igazi szabadságának (Hegel, 1981, p.221) és 
mindenképpen erkölcsi fölényt biztosít a szolgának az úr fölött{597}. Hegel dialektikus 
történelemszemléletében azt is felismeri, hogy szükség van előbb ahhoz a zsarnokságra, a 
szolgaságra, hogy az ember ráébredjen szabadság-szükségletére és aztán kivívja a 
szabadságát. Mindez történelmileg így is van, szinkrón értelemben azonban a hegeli okfejtés 
erősen vitatható. Az „önzés önkéntes alávetése” szabadság, ha például ez az alávetés a 
szabadságért folytatott önfeláldozó küzdelmet jelenti (mint a Žižek által a 596. lábjegyzetben 
bemutatott példában). De ha az „önzés önkéntes alávetése” a szolgálattevés folytatását 
jelenti (csak immár „önkéntesen”, – mint a Hegel korában győzelemre jutott 
bérmunkaviszonyban –) az még nem az igazi szabadság. Az igazi szabadság feltételezi azt, 
amit Hegeltől korábban idéztünk: „azonos vagyok a másik emberrel, ezért csak akkor 
vagyok igazán szabad, ha a másik ember is szabad, s én elismerem szabadnak”. (Hegel, 1981, 
p. 217). Amíg az Úr nem igazán szabad, mert nem ismeri el a Szolga szabadságát, addig a 
szolga szubjektív felszabadulása nem csak hogy nem jelent igazi szabadságot, de még az sem 
igaz, hogy ez a kezdete az ember igazi szabadságának. (E szubjektív szabadságban már a kora 
középkori keresztény jobbágy is részesülhetett, ha a keresztség felszabadításában 
részesedvén önkéntesen és a szereteteszmény jegyében vállalta a földi életben jobbágyi 
sorsát). Az igazi szabadság kezdete az Úr oldalán van, amikor a körülmények, és/vagy 
önnön szellemi felszabadítása rákényszerítik arra, hogy lemondjon úr voltáról és a másik 
szolgának tekintéséről. Az Úr „önzésének önkéntes alávetése” minden alávettetés szabad 
elutasítása – és természetesen itt is létrejön az erkölcsi fölény: önmaga osztálytársadalmi 
alakja fölött. Persze az Úr és a Szolga szabadsága éppúgy egymást hozzák létre, mint ahogy 
maga az Úr–Szolga viszony is kölcsönösség, de a szabadság semmiképpen sem egyoldalúan 
a Szolga oldalán keletkezik. (A Szolga önzésének önkéntes alávetéséből kiinduló hegeli 
megoldás{598} mellesleg az alattvalói jellegű „szocialista” áldozatosság igazolására is 
használható, amely az „úrral” szemben ölthette éppen az egalitárius-bosszúálló attitűd 
formáját is, akkor sem vezetett igazi szabadsághoz, éppen azért, mert megmaradt benne a 
„szolga önzésének önkéntes alávetése” – csak ezúttal a hagyományos úr helyett egy új úrnak: 
saját osztályának, élcsapatának{599}). 

  
A szellemi termelők éppen azért tudják megoldani ezt a problémát, mert vagy eleve nem az 
Úr–Szolga viszonyban definiálják magukat, vagy ha kiinduló helyzetükben e viszony egyik 
vagy másik oldalán vannak is, amikor a szellemi termelés által eljutnak nembeliségük olyan 
átéléséig, amelyben a viszony mindkét oldala megszűnik (tehát nem kényszerülnek sem 
egyoldalú önalávetésre, sem egyoldalú felszabadulásra). 

  



Hegelt persze nem elégíti ki a fenti megoldás, és keresi (saját kora lehetőségei között, mert hát hol másutt 
is kereshetné?) azokat a közvetítőket, amelyek a szabadság magasabb fokát biztosíthatják, mint a „szolga” 
egyoldalú önfelszabadítása. Megállapítja, hogy a család, a haza, az állam, az eszmények (Hegel, 1981, p. 222) 
képviseletében a szellem meghaladja a szolga fokát, mert ezek a mindenkit megillető szabadság elvén 
alapszanak (Hegel, 1981, p. 223). Hegelnek kétségkívül igaza van abban, hogy mindezek az identitás-
meghatározó különösségek elvben meghaladják a szolgaság fokát, mert – például a hazafiság, a 
családszeretet, stb. – szabad, az azonosulást szabadon választó individuumokat feltételez, és olyan 
közvetítőnek tekinthetők, amelyeken keresztül a Nemhez való viszony közvetlenül átélhető{600}. Ám ha 
eltekintünk is a marxista kritikától, amely éppen ezekkel kapcsolatban mutatja ki (lásd például Engels 
híres – helyenként persze bosszantóan leegyszerűsítő – „A család, az állam és a magántulajdon eredete” 
című brosúráját), hogy a történelemben mindezek a közvetítések elidegenedetté, és a nembeli helyett osztályszempontok 
képviselőivé válnak, (s bennük a szabadság egyáltalán nem egyenlően illet meg mindenkit); akkor is 
fennmarad az a probléma, hogy a Nemhez viszonyítva mindezek ugyanúgy (vagy legalábbis majdnem 
ugyanúgy) partikularitások, mint az egyes ember; tehát egyszerre alkalmasak is a Nemmel való azonosulás 
átélésére, de legalább annyira el is távolítanak tőle. Persze Hegelt meg lehet érteni: a polgári társadalom 
éppen az ő korában teremtette meg e közvetítések tisztán polgári formáit, átitatva őket a 
szabadságeszménnyel, s korántsem látszottak még teljes mértékben{601} azon elnyomó (és ebből adódóan 
hipokrita) formáik, amelyek már Marxék számára egyértelműen a meghaladandó tőkés termelési mód 
(szükségképpen szintén meghaladandó) megnyilvánulásainak tűntek. A szellemre vonatkozóan akkor 
követhető Hegel érvelése, ha különválasztjuk (és e tekintetben egymással szembeállítható entitásokként 
kezeljük) a különböző értelmezési síkokat. A fogalmi síkon ugyanis elfogadhatónak látszik, hogy az állam 
vagy a család az „abszolút szellemhez” kapcsoltatnak, hiszen az egyes ember szellemi építkezésében valóban 
a Nem szempontjait közvetítik. A szellemi termelés síkján azonban csak az egyén szabadságán keresztül 
tartozhatnak a szabadság birodalmához{602}, hiszen az egyes egyén mint szellemi termelő ezeket is éppúgy 
termeli-alakítja, s szabadságkorlátozóként éppúgy el is utasíthatja, mint bármely más közvetítést. Hegel az 
erkölcsöt, a jogot, a moralitást nem az abszolút, hanem az „objektív” szellem – mintegy a társadalmiság 
közbülső, alakuló-alakított – világához sorolja, s bár a család és az állam valóban meghatározóbb, a 
felsoroltakat is meghatározó szférának tűnnek, s – azokkal ellentétben – egyszerre képviselnek 
szubsztanciát és szubjektumot (s ezért mondjuk, hogy a fogalmi síkon elfogadható Hegel osztályozása); 
éppen a szabadság és a szellemi termelés szempontjából nem érezzük e kategóriákat a közvetettség más 
(s főleg nem magasabb) fokán lévőnek, mint az erkölcs vagy a jog, (amelyeket a család vagy az állam nem 
csak konstituál, hanem maguk is részt vesznek a család és az állam konstituálásában). Úgy véljük Hegel 
társadalomképének legbíráltabb elemének, államfelfogásának egyik gyenge pontja itt érhető tetten{603}. 
  
Ugyanakkor Hegel sosem veszíti el dialektikus érzékét, s ezért másutt úgy fogalmaz, hogy az 
erkölcsiségben gondolkozó szellem elhagyja a népszellem esetlegességeit (a népszellem az államban 
teljesedik ki), és „felemelkedik” az abszolút szellem tudásához (Hegel, 1981, p. 336) – vagyis ebben a 
vonatkozásban az államot (ő is) egyértelműen olyan partikularitásnak kezeli, amelynek szempontjait a 
szellemi termelő az erkölcsiséggel{604}, mint a nembeliség egy e tekintetben magasabb rendű közvetítőjével 
írhatja felül{605}. 
  
A lényeg az, hogy Hegel azokat a közvetítéseket igyekszik megragadni, amelyek segítségével az egyes 
szellemi termelők külön tapasztalatain keresztül építkező emberi Nemhez visszacsatolódhatnak az egyes 
tapasztalatok; azokat a közvetítéseket, amelyek által a partikuláris létbe különített egyesek a Nem 
képviselőiként tudnak megnyilvánulni, s e közvetítések kétségkívül léteznek. (S minthogy az egyén és a 



Nem között közvetítenek, mely közvetítés a szellem legfőbb funkciója, mindezek a közvetítések az 
erkölcstől és jogtól az államig és családig – beleértve a szellemhez való viszonyukat – figyelembe 
veendők, amikor a szellem mibenlétéről gondolkodunk). 
  
Érdemes szemügyre venni (a szellemi termelés szempontjából) Hegel műveinek azon passzusait is, 
amelyek még közvetlenebbül vonatkoznak az általa megfigyelt társadalmi jelenségekre és 
összefüggésekre. 
  

„az egyén a maga szükségleteiért végzett munkájával éppannyira kielégíti a többiek 
szükségleteit, mint a magáéit, s a maga szükségleteinek kielégítését csak a többiek munkája 
révén éri el. – Ahogyan az egyes ember a maga egyéni munkájában már általános munkát 
végez tudattalanul, úgy végzi ismét az általános munkát is, mint a maga tudatos tárgyát; az 
egész, mint egész lesz a műve, amelynek feláldozza magát, s épp ezáltal kapja vissza önmagát 
tőle”.(Hegel, 1973. p. 183). Ez világos beszéd. Egészen pontosan (s itt a Marxéhoz nagyon 
hasonlító nyelvezetben is) ábrázolja a nembeliség működését; a szöveg eleje a kanti kategorikus 
imperatívusz ontológiai alapjait írja le, a vége pedig a jézusi gondolat világiasított parafrázisa: 
„aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét énérettem, az 
megtartja azt”.(Lukács ev., 9. 34). 
  
Amit mond, minden munkára és minden egyénre vonatkozik, de csak a szellemi termelési 
módban válik tudatosan alakítottá. (A szellemi munkavégzők jelentős része persze az 
osztálytársadalmakban is annak tudatában/reményében alkot, hogy tevékenysége az 
Emberiség ügyének rendeltetik alá. De a munkavégzők túlnyomó részét az 
osztálytársadalmakban – a viszonyok külsővé-idegenné válása következtében, /e viszonyok 
megjelenése által, ezek hatásaként/, s a különböző szocializáló mechanizmusok révén 
szándékosan is alakítva – mesterségesen megfosztják annak tudatától, hogy tevékenységük 
az emberiség számára való, „nembeli” értékű tevékenység). 

  
„A fennálló általános ennélfogva valamennyinek általános ellenállása és harca egymás ellen, 
amelyben mindenki érvényesíti saját egyediségét, de egyúttal nem ér el eredményt, mert ez az 
egyediség ugyanabba az ellenállásba ütközik, s a többiekkel kölcsönösen felbomlasztják 
egymást. Ami tehát nyilvános rendnek látszik, az ez az általános harc, amelyben mindenki 
magához ragadja azt, amit tud.”(Hegel, 1973. p.195). Ez a leírás megfelel a hobbesi 
„mindenki harca mindenki ellen” képletnek éppúgy, mint ahogy becsatornázható a 
történelmet (osztály)harcok történeteként leleplező marxi szemléletbe is, de megfogalmazása 
mindenképpen magán viseli saját kora osztálytársadalmi tapasztalatait, melyek az egyén 
Nemmel való azonosságának és a vele való szembekerülésének dialektikáját az utóbbi 
oldalára tolják el (az azonosulás tudatos vállalása helyett inkább annak problematikusságát 
hangsúlyozzák). Ő maga viszont egyértelművé teszi, hogy ez nem örök törvény, jóllehet 
megoldása nem az egyénektől várható. 

  
Úgy fogalmaz, hogy: a világ adott formájával való szembehelyezkedés még nem a magán-, és 
magáértvaló megnyilvánulása. Az erény önmaga feláldozásával akarja megvalósítani a jót, de 
a jó a világ folyásában van, ezért a világ folyása legyőzi az erényt. (Hegel, 1973, pp. 198-200). 
A „világ folyása” felfogható a liberális „láthatatlan kéz” szemlélet hatásának, amely szerint az 



egyéni önzések a piac malmában közjóvá őrölődnek, de még ha hatott is rá ez a felfogás, a 
„világ folyása” itt sokkal egyértelműbben a történelem, amely a korábban leírt módon 
biztosíthatja mind az egyéni cselekvés erkölcsi értékét{606}, mind az állandó továbbhaladást a 
„világ adott formáitól”{607}. 

  
Azzal azonban, hogy – mint következetes szellemi termelő –, a Nem szellemi építkezését 
helyezi a középpontba, s a történelemnek alárendeli az egyént, (vagyis azzal, hogy az egyéni 
etikát nem tekinti egyenrangúnak a Nem etikájával), egy nagyon veszélyes következményeket 
magában rejtő elem kerül be az elméletbe{608}. „Magának a morálnak a joga bizonyul a 
történelemben korlátozottnak, helyet adva az új erkölcsiséget (is) teremtő történelmi 
tetteknek, melyeknek rútsága morális felmentést kap a ‘történelem vágóhídján’, ha 
munkálkodásuk célja összhangban lévőnek bizonyul (sajnos, csak utólag megállapíthatóan) a 
szabadság megvalósításának és kiterjesztésének szolgálatával.” (…) „A korokon áthúzódó 
mérce Hegel filozófiájának alapsugallata szerint az emberi szellem felszabadításának előbbre 
viteléhez való hozzájárulás.” (Csikós, 2008, pp. 201, 202) (Kiem.: K.Á. – K.G.). Nem ezzel a 
mércével van a baj, hanem azzal, ha ezen elv úgy nyer alkalmazást, hogy egyes történelmi tettek 
„rútsága morális felmentést kaphat”. A huszadik századi történelem messzemenően bizonyította, 
hogy a „cél” (vagy az eredmény) „szentesíti az eszközt”-elve hamis. Hiába vezet a torz 
eszköz jó eredményhez, ha torz volt, torzsága beépül az eredménybe, és megmérgezi (s 
előbb-utóbb le is rombolja) azt, s mérgező-romboló maga a morális felmentés is, (hiszen ez 
egyesek számára azt az antietikát sugallhatja, hogy egyáltalán nem is érdekes, hogy a 
cselekvés morális-e vagy sem). (Ez a veszély akkor is fennáll, ha a fenti mondatot nem 
torzítjuk a „cél szentesíti az eszközt” elv megnyilvánulásává: ha csak annyit állítunk, hogy a 
rossz rosszként járul hozzá a haladáshoz. Mert bár ez a történelmi folyamat vonatkozásában 
az összefüggések igaz ábrázolása, ha az erkölcs történelembe helyezése egyúttal a 
történelemnek való alárendelését is jelenti, erre is támaszkodhat az a gondolkodás, amely a 
kelleténél megengedőbbé válik az egyén döntéseiben megjelenő erkölcsi rosszal szemben{609}). 
Ennek a hibának az alapja pedig az, (s itt Hegel belecsúszik ebbe a hibába), ha (a Nemhez 
képest szükségképpen korlátozott látókörű) egyéni etikát nem tekintjük ugyanolyan fontosnak, 
mint a Nem szempontjainak (történelmi léptékű) érvényesítését{610}. (A Nem és egyén 
viszonyának dialektikája szerint ugyanis ezek egyenértékűen fontosak{611}). 

  
Hegel mindenáron meg szeretné oldani, hogy az egyén nembeliségének megtalálja kézzelfogható, a 
társadalom mindennapi gyakorlatában is kimutatható formáit. Ennek jegyében azonban egy újabb hibát 
követ el: a Nem összecsúszik a (konkrét) közösségekkel, (amelyek valóban közvetítik az egyénhez saját 
nembeliségét – mint erről két közösségforma: a család és az állam esetében már fentebb szó volt –, de 
semmiképpen sem azonosíthatók vele, mert a Nemhez képest ugyanúgy partikulárisak, mint az egyének). 
Hegel azonban így ír: 
  

„Az abszolút szellem a közösség (…). A közösség szellem, amely magáértvaló, mert az 
egyének visszfényében fenntartja magát, – és magánvaló, vagy szubsztancia, mert az 
egyéneket fenntartja magában. Mint a valóságos szubsztancia: nép, mint valóságos tudat: a 
nép polgára. Ennek a tudatnak az egyszerű szellem a lényege, s önmagáról való bizonyossága 
a szellem valóságában, az egész népben van, s közvetlenül benne van az igazsága, tehát nem 
olyasvalamiben, ami nem valóságos, hanem egy szellemben, amely egzisztál és érvényes. Ezt 



a szellemet az emberi törvénynek lehet nevezni, mert lényegileg az önmagáról tudó valóság 
formájában van{612}.” (Hegel, 1973. p. 229). Ezen erkölcsi hatalommal azonban Hegelnél 
szemben áll az isteni törvény. (Ezzel oldja fel azt, hogy a „nép” és a „Nem” nem ugyanaz, 
illetve, hogy a „Nemet” lecsúsztatta a népbe-államba). 

  
Másutt úgy pontosít, hogy: a szabad népállam törvénye a nembelit képviseli, de csak 
korlátozottan (a lényegéről való tudatában). (Hegel, 1973. p. 184). Az egyén pedig elszakadhat 
még ettől a korlátozottan nembeli törvénytől is, s akkor nem-erkölcsös cselekedeteket 
követhet el. 
  
Hegel mindenesetre küzd azért, hogy megtalálja egy nem-individualista világkép pilléreit, és 
küzd azzal, hogy kora közösség-, és intézményformái a kiteljesedő polgári társadalom 
meghatározottjai lévén kevéssé alkalmasak arra, hogy rajtuk keresztül egy ilyen világkép 
ideáltipikus tényezőit demonstrálni lehessen. 

  
Hegelnek szembe kell néznie azzal is, hogy amikor az erkölcsi törvény jegyében cselekszik az ember, a 
valóságban az sem lesz az eszménynek (és a teljesség érdekeinek megfelelő). Azt írja, hogy a morális 
világnézet – a „moralitás” az ő szóhasználatában magasabb rendű, mint az „erkölcsiség” – a valóságot 
nem tudja teljesen áthatni a moralitással, következésképpen nem tud teljesen morális lenni. De annak kell 
lennie, így ez a „teljes” moralitás is megvalósul: –(ám csak) a képzeletben{613}. Ellentmondásnak látja, hogy a 
morális cselekvés meg akarja valósítani a morális és a természet/világ harmóniáját, (ami nincs), de azáltal, 
hogy elkezdi megvalósítani, már létezik, – tehát igazából nem kéne semmit tennie. (Ez nem 
ellentmondás, ha úgy fogjuk fel, hogy a „morális” és a világ harmóniája éppen ebben valósul meg, éppen 
azáltal, hogy az ember morálisan cselekszik. A lényeg az, hogy a morálisan cselekvő ember a Nem nevében, 
annak érdekére figyelve cselekszik. Ugyanakkor a Nem is cselekszik általa is, de a vele szemben álló erők 
által is, egy más síkon, ugyanúgy az Egész érdekére figyelve, mint ahogy mi érvényesítjük ezt a Nem 
érdekeivel ellentétesnek tekintett késztetésekkel szemben, csakhogy a Nem számára mi is lehetünk ilyen 
ellentétes késztetés, meg ellenerőink is. A bonyolult összefüggésnek ezt a részét Hegel néhol rövidre zárja, 
az egyént (is) néha közvetlenül részesíti a Nembelivel való azonosságból, pedig ez az azonosság mint azonosság 
nem áll fenn{614}. Ez végülis abból fakad, hogy a Nembelit nem csak alanyiságnak, hanem – mintegy a 
polgári individuum analógiájára valóságos – individuumnak fogja fel, ebből következik az is, hogy 
megengedi a nembelivel való individuális azonosulást, – s nem csak mint törekvést, hanem mint időleges 
azonosságot is – /akár az állam az, akár az egyén, amit a Nemmel ily módon azonosnak tekint – mint 
többször hangsúlyoztuk, később Marxéknál az osztály, párt kerül ugyanebbe a szerepbe – de ez 
mindenképpen: individualizmus/). 
  
Ha mármost mindezt visszavezetjük a szellemi termelés kérdéseihez, a lényeg az, hogy a szellemi 
termelésnek, mint az egyén és a Nem közötti kapcsolat állandó létrehozójának egyfelől minden más 
termeléshez hasonlóan oksági mechanizmusokra kell épülnie, de mint „szelleminek” – már csak azért is, 
mert „termelése” társadalmi folyamatok termelését is jelenti – tekintettel kell lennie annak organikus 
természetére. A szellemi termelés viszont akkor tud tárgya organikus természetével megbirkózni, ha 
maga is alkalmazkodik ehhez: az innovatív, a fenntartó-igazgató és a társadalomátalakító szellemi tevékenységek 
egyesítésével{615}, (ami, mint már több ízben hangsúlyoztuk, a szellemi termelési mód létrejöttének 
feltétele). (A szellemi termelés és a „szervesség” összefüggésére a hatodik fejezetben még visszatérünk) 
  



Még egy kategóriát – s Hegel ezzel kapcsolatos felfogását – érdemes megvizsgálni a szellemi termelési 
mód szempontjából: a tulajdon kategóriáját, hiszen – mint az antikapitalista mozgalmak eddigi története is 
mutatta, a tulajdon kérdése megkerülhetetlen, amikor egy szélsőségesen a „magántulajdonon” alapuló 
társadalom alternatívájáról van szó. (És nem csak akkor: mint korábban hangsúlyoztuk, minden 
társadalomban az ott uralkodó termelési mód sajátosságainak feltárásához nélkülözhetetlenül 
hozzátartozik a tulajdonhoz való viszony meghatározása). 
  

„a tulajdonban a dolgot annak tételezzük, ami, nevezetesen valami önállótlannak, s 
olyasvalaminek, aminek lényegileg csak az a jelentése, hogy egy személy szabad akaratának 
realitása, s ezért minden más személy számára megtámadhatatlan legyen.” (Hegel, 1981, p. 
34). 
  
Ez a definíció a szellemi termelés szempontjából is fontos kiindulópont: egyfelől jelzi a 
szabadság és a tulajdon kölcsönös feltételezettségét (annak ellenére, hogy persze van tulajdon 
szabadság nélkül és szabadság tulajdon nélkül, ideális formájában mindkettő csak a másik 
meglétével tud kiteljesedni). Másfelől a szellemi termelésnek létszükséglete ez a 
„megtámadhatatlanság”, tárgyának tőle, az ő szabad akaratától való függése, (és másokkal 
szembeni függetlensége), mert csak ezáltal tud kapcsolatot teremteni az egyéni és a nembeli 
között. (Szabadság és tulajdon csak azért illetheti meg az egyént, mert a Nem képviselője. 
Egyéni szabadság csak azért lehet, mert az egyén mint nembeli ember részesül a Nem 
magáértvalóságából, ami pedig a tulajdont illeti, nincs olyan tulajdonforma, amely végső 
levezetésben ne arra támaszkodna, hogy az emberi Nem „örökségül kapta a Földet”.) 
  
„A szellem tehát itt a magáértvaló léthez, a szellem objektivitása a jogához jut. Így a szellem 
kilépett a puszta szubjektivitás formájából. Ám az a tulajdonban még tökéletlen (…) az 
objektív szellem fogalma csak az államban valósul meg teljesen, az államban, amelyben a 
szellem a szabadságát egy tőle tételezett világgá, az erkölcsi világgá fejleszti.” (Hegel, 1981, p. 
34). 
  
Mielőtt tapasztalataink alapján megbotránkoznánk az állam-Leviatán ilyetén dicsőítésén, 
először is vegyük figyelembe, hogy Hegel itt egy olyan eszményi államra gondol, amely 
szabad, egyenrangú termelők társulását feltételezi, és azt, hogy az államban a társuló 
termelők közös nevezője: nembeli természete valósul meg. Ez kétségkívül idealizálása az 
államnak. Elvben a szabad termelők társulása alapulhatna a társult egyének és csoportok 
közös érdekén, közös értékein, és megtestesíthetné az ezt a közös nevezőt képviselő 
erkölcsiséget. (Ideológiai szinten minden állam valami ilyesmivel is legitimálja magát). De az 
erkölcs valójában a szabad választáson-döntésen alapulván, sosem lehet azt egy intézményesült 
formával azonosítani, az „erkölcsiség” mint közös nevező, s mint alapja az egyes emberek 
erkölcsi magatartásának, csak a külön szabadságok együttesében jön létre{616}. 

  
„De ezt a fokot már meg kell haladnia a szellemnek (…) A világot a szellemnek (..) szabadon 
kell bocsátania{617}, a szellemtől tételezettet ugyanakkor mint közvetlenül léttel bírót kell 
megragadni. Ez történik a szellem harmadik fokán, az abszolút szellem, azaz a művészet, a 
vallás és a filozófia álláspontján.” (Hegel, 1981, p. 34). 
  



Ezen a legmagasabb fokon már nincs tulajdon. A szellemi termelés feltételezi a 
tulajdont, terméke azonban – legalábbis potenciálisan –megszabadul tőle; itt már 
nem fenyegetik más személyek, mert a szellemi termelés által létrehozott 
objektivációkban (amelyeknek a művészet, a vallás és a filozófia – komplex természetük 
folytán – valóban a legjobb példái), az egyéni és a nembeli többé-kevésbé összefonódik, 
az egyéninek a többiekkel való szembenállása felfüggesztődik, mert ezekben az 
objektivációkban együtt marad a szubjektív szellem által megragadott igazság és a „teljes” 
igazság, (amelyben a többi szubjektivitás, illetve azok igazsága is benne van). 

  
Itt kell kitérnünk – („lélek” és „szellem” viszonya amúgy sem megkerülhető) – Hegel „lélek”-felfogására 
is, a „lélek” és a „tulajdon” kategóriái ugyanis erős kapcsolatban vannak az emberiség 
gondolkodástörténetében. (Tervezett Szimbolizáció-könyvünkben részletesen is szeretnénk majd 
bemutatni az absztrakt fogalmak, filozófiai kategóriák és a létviszonyok összefüggéseit. Itt most csak 
annyit, hogy semmiképpen sem arra gondolunk, hogy amikor az emberi gondolkodás történetében valaki 
állít valamit a „lélekről”, akkor ezt nyomban „tulajdonként” kellene dekódolnunk. A „lélek” és a 
„tulajdon” természetesen egészen különböző dolgok, és a lélek-fogalom közvetlen jelentésében is igen 
jelentős szerepet játszik az emberi gondolkodásban. Viszont e két fogalom kétségkívül gyakran „együtt 
mozog”, s egy metarendszer szintjén összeköttetések jönnek létre közöttük. Ahol például megjelenik a 
kettős – közösségi és magán – tulajdon, ott gyakran találkozhatunk a „kettős lélek” hitével{618}; ahol 
tagadják a magántulajdont, ott gyakran tagadják a személyes lélek létét is, az örökíthető tulajdon sokszor 
együtt jár a lélek halhatatlanságának hitével, a köztulajdon időleges személyes birtoklásának lehetősége a 
lélekvándorlás-hittel, és így tovább.) 
  
Az analógia azon alapszik, hogy a „lélek” fogalmának megalkotásával az ember feltételez „valamit”, ami a 
testet mozgatja; ennek megfelelője a társadalmi viszonyrendszerben a hatalom és a tulajdon. (A tulajdon – a 
fenti hegeli definíció szerint is – jog valamihez, amit e jog másoktól elkülönít, mint a kerítés; s ugyanakkor 
mindig benne van a „hatalom” mozzanata is: ami a tulajdonomban van, arról – annak függvényében, 
hogy mennyire van a tulajdonomban – én rendelkezem, afölött tehát hatalmam van). Az emberi 
tevékenységet, s ezen belül a munkát a tulajdon és/vagy a hatalom úgy mozgatja, mint a „lélek” a testet. 
(A „lélek” egy másik sajátossága, hogy a transzcendencia világához kapcsolódik, a lelkek az Istenhit 
rendszerében az emberinek az istenivel leginkább érintkezésben lévő részei. Az analógiát ez is 
alátámasztja, hiszen ehhez hasonló közvetítést képvisel a tulajdon és/vagy a hatalom is a Nem és az 
egyének között, lévén hogy mind a hatalom, mind a tulajdon végső legitimitását, jogalapját a Nemtől 
nyeri). 
  
A lélek más, mint a szellem. Mindkettő szembehelyezhető a testtel, mint az ember spirituális összetevője, 
de míg a szellemben inkább az intellektuális mozzanaton (az egyéni és összemberi tudatműködéseken, 
illetve ezek összeköttetésén) van a hangsúly, (jóllehet, mint fentebb hangsúlyoztuk, az intellektuson kívül 
számos más tényezőből is áll), a lélekben sosem ez a domináns mozzanat, hanem a „lélek” érzelmi, 
vitalizáló, és (az egész testet) átható jellege. A lélek is, a szellem is az egyén és a Nem közötti közvetítő, de 
míg a szellem olyan entitás, amelyben az egyéni, az összemberi és a természeti egymással 
szétválaszthatatlanul áthatva, egymáson keresztül érvényesül, a lélek individuumhoz kötött: alapvetően az 
egyénhez, mint individuumhoz, de amikor átfogóbb egységeknek tulajdonítanak lelket, mint a 
„világlélek” vagy Isten lelke, az is individualitásában szemlélt létező. (E tekintetben is működik a „lélek” és 
tulajdon párhuzama: a tulajdonnak is az a lényege, hogy önazonos individualitást feltételez – valamit, ami 



önmaga, saját maga, tulajdon maga, s amihez valami hozzá van rendelve, neki van tulajdonítva, általa van ki-
, vagy elsajátítva. A kollektív tulajdon esetében a kollektíva – az állami tulajdon esetében természetesen az 
önálló alanyként fellépő „állam” – jelenik meg individuális tulajdonosként, ezért is problematikus, amikor a 
kollektívát alkotó egyének, mint e kollektíva részei megpróbálják a maguk /rész/tulajdonosi jogait 
érvényesíteni). A tulajdon (és/vagy a hatalom) úgy közvetít a Nem és az egyén között, hogy mint 
individualitást (az egyént, mint individualitást, a csoportot, mint individualitást, az államot, 
mint individualitást, stb.) legalább időlegesen a Nem képviselőjeként mintegy a Nem jogaival 
ruházza fel. (Természetesen csak időlegesen, hiszen a tulajdon és hatalom mindig el is veszíthető, 
„szentsége”, Nemtől-kapott legitimitása mindig meg is kérdőjelezhető). A tulajdon (és/vagy a 
hatalom) birtokában az adott individualitás oly módon válhat saját maga és mások 
tevékenységeinek irányítójává és indukálójává, mintha maga volna a Nem (amely bármely emberi 
tevékenység egyetlen végső „megrendelője”). Az az érzelmi, vitalizáló és a cselekvések egészét átható, 
rendszerbe rendező jelleg, amellyel az egyes ember azáltal rendelkezik, hogy az emberi Nem tagja{619}, ily 
módon (időlegesen) a tulajdonhoz (és/vagy a hatalomhoz) társítja az érzelmi, vitalizáló és integráló 
energiákat. (Abban az értelemben is, hogy a tulajdon és/vagy a hatalom érvényesítése a tulajdonnal 
és/vagy hatalommal rendelkező individualitásokat – legyenek azok egyének vagy átfogóbb tényezők – 
önmaguk és mások cselekvéseit érzelmileg motiváló, vitálisan energetizáló és e cselekvéseket a 
tulajdonból és hatalomból következő szempontokkal teljesen átható, összerendező, irányító, aktív 
alanyokká teszi; és abban az értelemben is, hogy maga a tulajdon és a hatalom is érzelmeket, vitális 
energiákat mozgósító, és a legkülönfélébb cselekedeteket átható célokká válnak mind a tulajdon és 
hatalom birtokosai, mind az azokkal nem rendelkezők, azoknak alárendeltek számára). A tulajdon 
(és/vagy) a hatalom ekképpen mintegy a társadalomtest (és az egyes individuumok) „lelkeként” jelenik 
meg. Tulajdon és/vagy hatalom nélkül az egyén nem mozgósíthatja magában és másokban a Nem 
jogaival felruházott ember érzelmeit, vitalitását, stb. (ezért is teljesen téves például az anarchizmus 
„semmi hatalmat senkinek” jelszava){620}. A tulajdon és/vagy hatalom így az embert emberré 
motiváló tényező; a Nem és egyén közötti összeköttetésnek az az oldala, amely – a Nem 
tulajdonának és/vagy hatalmának időleges átélése által – az egyénnel érzelmileg átéleti azt, ami 
őt összeköti a többi emberrel (paradox módon azon keresztül – individualitása önélvezetében – 
ami őt a többiektől egyúttal el is különíti){621}. (Ám mivel az individuum nem azonos a Nemmel, az 
individuumokhoz kapcsolódó tulajdon és hatalom előbb vagy utóbb óhatatlanul mindig szembe is kerül a 
Nem érdekeivel, – s ezáltal éppen emberiesítő, „testvériség”-közvetítő funkciója vész el, s ennek 
következtében: – érzelmileg kiürül, hamissá válik, vagy negatív érzelmeket kezd indukálni, elveszti 
vitalizáló erejét, sőt, rombolni kezdi a vitalitást, mindent átható ereje mindent bénítóvá vagy 
dezintegrálóvá válik, s mindezek függvényében az adott tulajdon és hatalom természetesen elveszti 
legitimitását is, érvényének időlegessége nyilvánvalóvá válik){622}. A „lélek” és „szellem” (az egyén és a 
Nem közötti összeköttetés két meghatározó tényezője) vagy akkor kerül egymással ellentétbe, amikor az 
emberiség megismerő tevékenysége válik „lélektelenné”, olyanná, ami nem biztosítja az emberek közötti 
érzelmi összeköttetést, a „testvériség” érzését; vagy amikor a tulajdon és/vagy hatalom válik „szellemtelenné”, 
olyanná, amiből hiányzik a Nemmel való tudatos azonosulás törekvése. (És éppen ezért válik partikulárissá, 
a Nem érdekeivel szembekerülővé és illegitimmé). 
  
Mivel Hegel a Nemből indul ki, számára az Egésszel való egység a normális működés alapfeltétele, s az 
egység bárminemű meghasadása értelmezést kívánó probléma. Lélek és szellem viszonya is többek között 
ebben az összefüggésben kerül előtérbe. 
  



A (lelki) betegségről Hegel a következőket írja. A betegség: „a szervezetnek pusztán 
lélekszerű mozzanata, függetlenítve magát a szellemi tudat hatalmától, magának követeli a 
tudat funkcióját, a szellem pedig, elvesztve uralmát a hozzá tartozó lélekszerűn, nem marad 
ura önmagának, hanem maga süllyed le a lélekszerűnek formájához, s ezzel feladja az 
egészséges szellemnek lényeges objektív – azaz – a külsőleg tételezettek megszüntetése által 
közvetített viszonyt a valóságos világhoz” (Hegel, 1981, p. 138). Itt megint többféle olvasat 
jogosult: a gondolatmenet éppúgy értelmezhető a „szellem” és a „lélek” általános emberi 
funkcióinak működésére vonatkoztatva (s akkor nagyjából összhangban van a „szellem” és 
„lélek” közti összhang megbomlásáról az előző hosszú bekezdésben mondottakkal), mint az 
egyes ember belső pszichikus egyensúlyának – illetve egyensúlybomlásának – leírásaként. 

  
A „lelki” betegség – a mai holisztikus egészségfelfogásnak is megfelelő módon – egyébként 
Hegelnél is elválaszthatatlan a test megbetegedésétől. 
  
„mert amikor a lélekszerű elszakad a szellemtől, akkor a testiség, amelyre mind a szellemnek, 
mind a lélekszerűnek szüksége van az empirikus egzisztenciához{623}, e két szétváló oldalra 
osztódik el, tehát maga is valami magában szétválttá s így betegséggé lesz” (Hegel, 1981, p. 
138){624}. A betegség tehát akkor jön létre, amikor a „szellemi” és a „lelki” ellentétbe kerülnek egymással. 
Az egyén egészségére vonatkoztatva ez igencsak megfontolandó gondolat. Lényegében azt 
állítja, hogy a szervezet mentális irányítása és emocionális összehangolása között létrejövő 
ellentét betegíti meg az embert. Ha pedig a társadalmi viszonyok síkjára kivetítve, mintegy 
metaforikusan értelmezzük, akkor azt jelenti, hogy mind a szellemi termelésnek a tulajdon és 
hatalom szempontjaitól való elszakadása, mind pedig a termelést irányító tulajdon és 
hatalom önállósulása – a „szellem” szempontjaival való szembekerülése, amit 
hagyományosan a „burzsoá” és „citoyen” egymástól való elválásaként szoktak jellemezni – 
feloldhatatlan ellentmondásokat okoz a társadalomban{625}. 

  
A szellemi termelésnek (Hegel számára is) megvalósítandó célként megjelenő társadalmában fontos 
feltétel a szellemi és fizikai munka újraegyesítése, de: a szellemi mozzanat dominanciájával{626}. Hegel persze 
mindezt a maga fogalmi-logika konstrukciójának síkján tudja kifejteni. 
  
Mint azt többször is láthattuk, Hegel a szellemi termelő tevékenységstruktúráját világmagyarázati elvvé 
teszi, s úgy tekinti az emberi világ fejlődését, mint ami egy olyan társadalom kibontakozásához vezet, 
amelyet lényegében a szellemi termelési mód társadalmával azonosíthatunk. (Ebből ered a marxisták 
finalizmusa is). Ám a szellemi termelési mód nem a történelem végcélja, hanem csak egyik lehetséges (és 
feltételezésünk szerint a kapitalizmus számos ellentmondását meghaladni képes) formációja. A világot 
nem lehet egyetlen szellemi termelői tevékenység céljának tekinteni, (akkor sem, ha ez az „egyetlen” cél – a 
szellemi termelési mód dominanciára juttatásának célja – igen komplex erőfeszítéseket feltételez). A célok 
ilyetén egyszálúsításából a társadalmak monolit jellegűvé szegényítése következik (s ez is szerepet játszott 
abban, hogy a szocialista mozgalmak monolit jellegű államszocialista despotizmusokba torkollottak). A 
„nembeliség” oka, alapja (és az öntudatossá váló szellemi erőfeszítésekben célja is) a szellemi 
tevékenységnek, de nem jelöli ki az útját. Ezért a maga „szellemi termelését” mindenki szabadon 
végzi (s egyáltalán nem mindenki a „szellemi termelési mód” dominanciára juttatása érdekében): s az 
összhatás az eredmény és nem egyetlen cél megvalósulása{627}. 
  



Ez tehát az egyik olyan fontos vonatkozás, ahol már nem követhetjük Hegelt, aki enged a történelmi 
determinizmus csábításának. 
  

„az igaznak természete az, hogy akkor érvényesül, amikor elérkezett az ideje, és csak akkor 
jelenik meg, ha ez az idő elérkezett, s ezért sohasem jelenik meg túl korán, sem pedig nem 
talál éretlen közösséget” (…) Azután hozzáteszi: „az egyénnek azért van szüksége erre a 
hatásra, hogy az, ami mégiscsak egyéni ügye, igazolódjék rajta, s azt a meggyőződést, amely 
még csak a különösségre tartozik, mint valami általánost tapasztalja”. (Hegel, 1973. p. 45). 
(Kiem.: K. Á. – K. G.) A hozzáfűzött mondat egy lényeges és valóságos összefüggésre 
világít rá: az egyénnek tényleg szüksége van arra, hogy bizonyos szükségszerűséget lásson a 
történelmi folyamatokban, mert csak így láthatja saját tetteit közérdekűnek, a Nem által 
visszaigazoltnak. De ettől még a történelem menete nem minden ízében 
szükségszerű{628}. Az „igazság” és a lét dialektikáját pontosan ábrázolja Hegel, de ha a lét 
pillanatnyi formájában, mint totalitásban egyszerre van benne az „igazság”, (a világegyetemnek 
az emberi társadalom viszonyaiban is ható törvényei), és az e törvények ellenében ható más 
törvények, azzal ellentétes „igazságok”, akkor Hegel állítása a megfelelő időben megjelenő 
igazságról egy szempontból igaz, más szempontból viszont értelmetlen: ha ugyanis a fentiek 
így vannak, akkor az „igazság” megjelenése minden pillanatban bekövetkezik, és ugyanakkor 
egyetlen pillanatban sem bizonyul „az” igazságnak, így viszont egyetlen pillanat sem 
nevezhető „a megfelelő” pillanatnak{629}. Végül is az itt becsempészett determinizmus az 
ismeretelméleti alapja annak, hogy Hegel – s a marxisták követik ezen az úton – az 
„igazságot” az adott történelmi pillanatban egyetlennek{630}, ezért valamely emberi szubjektum által 
képviselhetőnek tekinti. (Legyen az a szubjektum Hegel állama, vagy a marxisták élcsapatpártja). 

  
Mindez elválaszthatatlan attól is, hogy Hegel a világtörténelmet – mint a „szellem” kiteljesedésének 
folyamatát – teleologikus önmegvalósításnak látja. Bár, elfogadván a formációelméletet, s ezzel azt a 
gondolatot is, hogy az egyik formáció „meghaladhatja” a másikat, mi is feltételezünk – legalább bizonyos 
szempont(ok)ból fejlődést, s a szellemi termelési módot is úgy ábrázoljuk, mint ami egyfelől a kapitalizmus 
alternatíváját keresők célja lehet, másfelől kiteljesedése, dominanciára jutása az emberi történelem egészét 
végigkísérő egyik lényeges tendenciának, a szellemi termelés mind nagyobb szerepének; ezt egyrészt nem 
tekintjük a fejlődés céljának, legfeljebb logikus eredményének. Másrészt úgy gondoljuk, hogy 
dominanciára jutása lehetőség, de nem feltétlenül bekövetkező szükségszerűség. Minthogy az egyes 
embernek választania kell a világ lehetőségei között, mi helyesnek véljük e lehetőség választását (s 
emellett igyekszünk érvelni), de nem zárjuk ki annak lehetőségét, sőt, nagyon is valószínűnek tartjuk, 
hogy (mint az utolsó fejezetben ezt kifejtjük), a valóságban – a végtelenül sok hatótényező eredőjeként – 
vagy nem ez fog bekövetkezni, vagy ha igen, akkor sem a most feltételezhető és megfogalmazható 
„tiszta”, ideáltipikus formában. 
  
Többször is szóba került már, amit Hegel legfőbb „vétségének” szokás tekinteni; az, hogy Hegel 
hajlamos az „állam” idealizálására. Hegel kétségkívül alapot szolgáltat erre a kritikára, mert egyes 
megfogalmazásai egyértelművé teszik, hogy Hegel az állam szabad szolgálatában látja az erkölcsi 
megvalósulást, a lényeggel való azonosulást. Mint fentebb említettük, az állam az ő elképzelésében szabad 
emberek társulása, s ha a szellemet úgy definiálja, hogy az „én, amely mi, és mi, amely én” (Hegel, 1973. p. 
100), az egyéninek és a közösnek ezt az egységét a gyakorlatban leginkább az államban feltételezi{631}. 
Ennek egyik alapja feltehetően az, hogy a szellemi termelés Hegel korában és környezetében leginkább az 



állam működéséhez kapcsolódott, a szellemi termelők leginkább az (akkor még éppen nagy felfutása 
elején álló, s Németországban az egész gazdasági-társadalmi fejlődés motorjának is tekintett) állam 
működésében – legfőképpen, és viszonylag legkifejlettebben, annak bürokráciájában – találtak maguknak 
perspektivikus tevékenységterületet. Láttuk, hogy az igazgatási-szervezési feladatok a szellemi termelés egyik 
meghatározó altípusát alkotják. A másik altípus, az ezzel bizonyos mértékig ellentétes kritikai-lázadó 
attitűd éppen Hegel korában és közvetlen utókorában, a romantikában találta meg a maga egyik első 
(„gépromboló” módon antikapitalista) szellemi kifejeződését{632}, (s teremtette meg a tőkétől függetlenedő, 
„szabadon lebegő” értelmiség sajátos szellemi termelői típusát). A harmadik meghatározó altípust, a 
termelésben szerephez jutó innovátor típusát (közvetve) Marx helyezi a figyelem előterébe, központi 
kategóriájává téve, (és a filozófiába is beemelve, s ezáltal nyíltan a „szellem” tárgyaként bemutatva) „a 
termelés” fogalmát. Mint többször hangsúlyoztuk, a szellemi termelési mód csak a három szellemi 
termelési altípus egyesítésével jön létre; minthogy ennek feltételei még az államszocializmusokban sem, 
Hegel korában meg különösen nem voltak adva, így nem lehet azon csodálkozni, hogy Hegel még csak az 
államnak alárendelt szellemi termelésre (és az ideáltipikus államra) tud társadalomképe és társadalomeszménye 
kiformálódása során támaszkodni{633}. 

* 

Ha mármost megpróbáljuk összefoglalni, hogy mi következik Hegel szellem-fogalmából a szellemi 
termelési módra vonatkozóan, először Camusnek A szellem fenomenológiájáról (s ezen keresztül a szellemi 
termelés lényegéről, és a nembeliség természetéről) szóló, a hegeli építménynek persze csak néhány, 
számára fontos elemét kiragadó gondolatait idézzük: 
  

„Az ember akkor születik meg valóban, amikor mint megismerő alany önmaga tudatára 
ébred. Tehát lényegében öntudat. Az öntudatnak, hogy állítsa önmagát, meg kell 
különböztetnie magát attól, ami nem ő. Az ember olyan teremtmény, aki, hogy létét és 
különbözőségét igenelje, tagad. (…) A tudat vágyában a külső világ az, ami nem az övé, és 
ami van, de az öntudat birtokolni akarja, hogy ő legyen, s a világ ne legyen többé. Az 
öntudat tehát szükségképpen vágy. (…) Azért cselekszik tehát, hogy kielégülésre találjon, s 
eközben tagadja, megszünteti azt, amitől kielégül”. {De azt is figyelembe kell venni, hogy} 
„A többi embernek is el kell őt ismernie. Minden tudat, lényegében, vágy az elismerésre, 
arra, hogy a többi tudat mint elismert tudatot üdvözölje. A többi ember teremt meg minket. 
Csak a társadalomban nyerjük el emberi értékünket”. „Mivel mindenki a többi ember által 
akar elismert lenni, az életért folytatott harc csak akkor fog megszűnni, ha mindenki elismer mindenkit, 
s ez fogja jelenteni a történelem végét.” (Camus, 1992, p. 164-166). (Kiem.: K.Á. – K.G). 

  
Az egyes ember számára Hegel felfogása a szellemi termelési mód olyan implicit képét kínálja tehát, 
amely – éppen azért, mert szellemi termelésen alapszik –, a Nem és az egyes individuumok egymásban 
való kiteljesedését valósítja meg, s ideális lényege az egyének között (az osztálytársadalmak által) 
létrehozott antagonizmusok feloldása, egy olyan világ, amelyben „mindenki elismer mindenkit”{634}. (Ez, 
ha nem messianisztikus, soha-meg-nem-valósuló álmokat kergetünk, nem jelent egyebet, mint azt, hogy a 
társadalom olyan hálózatokká szerveződik, amelyek minden egyéni szellemi teljesítménynek megadják a lehetőséget 
a közös szellemi kincsbe való integrálódásra, vagyis, hogy a szellemi termelés a társadalomszervezet 
meghatározójává válik). Ez egyúttal a „szubjektív” és „objektív” közötti ellentmondás feloldását is jelenti. 
  



A Nem számára másfelől mindez azt jelenti, hogy a Nem lényege (az, hogy individuumokban létezik), a 
lehető legteljesebb mértékben kiaknázásra kerül, az individuumokra-építés termelési mód alapjává válik, 
de nem az individualitás középpontba emelésével (és öncélúvá tételével) mint a tőkés-polgári 
társadalomban. (A fordulat lényege éppen az, hogy ettől fogva az individuum helyett minden a Nemből 
kerül levezetésre: mint többször is hangsúlyoztuk, természetesen egyetlen egyén, közösség vagy csoport sem 
képes arra, hogy önmagában a Nem szempontjainak letéteményese legyen, de egyrészt mindenki a Nem 
tagja lévén, mindenkiben benne hatnak ezek a szempontok, /s ezért az egyén nem alacsonyabb rendű és 
nem alárendelt a Nemhez képest/; másrészt minden korábbi társadalomnál közelebb vihet a nembeli 
képviseletéhez pusztán az a felismerés is, – és éppen ez a felismerés vezethet a fordulathoz{635} – hogy a 
Nem az igazi kiindulópont, amiből az egyént és annak szabadságát is le lehet vezetni). 
  
A szellemi termelés azért a kulcs mindebben, mert a szellemi termelésben válik nyilvánvalóvá, hogy 
minden (a szellemét használó) szubjektum képes az objektív törvények felismerésére és alkotásba 
fordítására{636}, s a szellemi termelés lényege a szellem aktivitása teremti meg az összeköttetést a szubjektív 
és az objektív, az egyén és az emberi nem között. 
  
Hegel – az egyén és a Nem közötti összeköttetés természetét körbejáró – „szellem”-fogalma ily módon 
alapvető a szellemi termelés mibenlétének és sajátosságainak megértésében, (a „szellemi termelés” éppen 
az, amiben az egyén és a Nem közötti összeköttetés és kölcsönös meghatározottság a legadekvátabb 
formában megvalósul); s a fentiek talán amelletti érvelésnek is tekinthetők, hogy a „szellemi” kategória 
miért tűnik más fogalmaknál alkalmasabbnak a kapitalizmust (illetve a polgári paradigmát) meghaladni 
kívánó termelési mód (társadalmi alternatíva) megjelölésére{637}. 



A marxizmus, a „szellem” és a „kísértet” 

A korábbi fejezetekben idéztük Marx (és egyes marxisták) azon gondolatait, amelyekben megjelent a 
szellemi termelési mód, illetve a szellemi termelés fogalma. Az alábbiakban csak a „szellem” fogalomra 
vonatkozó néhány marxi reflexióra szeretnénk kitérni. 
  
Közismert, ahogy a marxizmus Hegel idealizmusához viszonyul; elismerve annak ihlető hatását és a 
mechanikus materializmussal szembeni előnyeit, számos elemét hamis tudati elemnek tartja, amelyet a 
„talpára kell állítani”, azaz visszavezetni azokra a társadalmi viszonyokra, amelyek „tükröződései”. Marx 
már a korai, erősen hegeli kategóriahasználattal élő Gazdasági-filozófiai kéziratokban így ír: 
  

„hogy emberi nyelven szóljunk, természetszemléleténél az elvont gondolkodó tapasztalja, 
hogy azok a lényegek, amelyeket ő az isteni dialektikában a gondolkodás önmagában forgó 
és a valóságba sehol ki nem tekintő munkájának tiszta termékeiként a semmiből, a merő 
elvonatkoztatásból vélt létrehozni, nem egyebek, mint természeti meghatározások 
elvonatkoztatásai. Az egész természet az ő számára tehát csak érzéki, külsőleges formában 
megismétli a logikai elvonatkoztatásokat. – Újra elemzi a természetet és ezeket az 
elvonatkoztatásokat. Természetszemlélete tehát csak a természetszemlélettől való 
elvonatkoztatásának igazolási aktusa, elvonatkoztatásának általa tudatosan megismételt 
nemzési aktusa.” (Marx, 1981. MEM, 42. p. 153). 
  
„Az elvont gondolkodó egyszersmind elismeri, hogy az érzékiség a természet lényege, a 
külsőlegesség, ellentétben az önmagában forgolódó gondolkodással. De egyszersmind ezt az 
ellentétet úgy mondja ki, hogy a természetnek ez a külsőlegessége annyi, mint ellentéte a 
gondolkodással, hogy a természet, amennyiben különbözik az elvonatkoztatástól, fogyatékos 
lényeg.” (Marx, 1981. MEM, 42. p. 154). Stb. 

  
Marxnak kétségkívül igaza van abban, hogy Hegel figyelmének középpontjában absztrakt fogalmak 
önmozgása (de legalábbis egy abszolutizált és absztrahált történelem) áll, s mint láttuk is, a társadalmi 
viszonyokról s azok alapján kialakított világképét sokszor ezek nyelvén, áttételesen mondja el. Igaza van 
abban is, amit szintén ebben az írásában hangsúlyoz, hogy Hegel idealizmusát is vissza lehet vezetni a 
fizikai és szellemi munka között létrejött hasadásra; arra, hogy a szellemi munkavégző számára idegenné 
válik a termelés nagy részét jellemző fizikai munka világa és a meghatározó társadalmi viszonyok nagy 
része is, s hogy ez az idegenné válás (az „elvont gondolkodó” elidegenülése) az oka annak, hogy a (tárgyi) 
világot látja elidegenültnek. (Amelyben a „szellem” külsővé válik). Igaza van abban, hogy Hegel (és más 
filozófusok gondolkodása) mindennek következtében lesz annyira absztrakt és a hétköznapi gondolkodás 
számára nehezen követhetően idegen. Ha azonban szembeállítjuk a két gondolkodó kiinduló premisszáit, 
inkább komplementer ellentétet látunk, mintsem a „talpára állító” fölényét a talpára állítottal szemben. 
Hegel a „szellemből” indul ki, Marx a termelésből, Hegel a „szellemet” tartja olyan valóságosnak, 
amelyből minden egyéb levezethető, Marx a (fizikai) termelés világát. De így felvetve ez kissé tyúk–tojás 
problémának tűnik. Korábban mi is abból indultunk ki, hogy az emberi történelem termelési módok 
korszakaival jellemezhető. De végső kiinduló elvként a „termelés” éppúgy tekinthető a természettől (és az 
azzal az embert összekötő „szellemtől”) való emberi elidegenülés eredményének (aminek aztán 



következménye az egyes ember elidegenülése az őt az emberi Nemmel összekötő szellemtől is), mint 
ahogy a „szellem” fogalom különválását és az ezt a fogalmat tartalmazó létviszonyoktól való 
elidegenülését is felfoghatjuk a gondolkodásnak a termeléstől való elidegenülése eredményének. Mindkét 
megoldás a maga módján egyoldalú, – mert kiragad egy elemet, amit kiindulópontnak tekint, jóllehet az 
emberi Nem kialakulásakor mind az emberi szellem, mind az emberi termelés mint emberi potencia 
különválasztatlanul és elidegenedetlenül része az emberré váló életforma természeti örökségének –, de ez 
nem jelenti azt, hogy ne lenne mindkettőnek igaza. A termelés világa is, az absztrakt szellemi tevékenység 
is elidegenülés, s ez az elidegenülés éppen azáltal oldódhat fel, ha – a szellemi termelésben – (újra) 
egyesülnek{638}, (leküzdve a természettől való elidegenedést is). 
  
Ezért nem jogos Hegel rendszerét úgy felfogni, mint aminek a valóságos „érzéki-materiális” 
tevékenységekről nincs érdemi mondanivalója, s csak az ember szubjektív-aktív oldaláról tartalmaz az 
addigi materialistáknál mélyebb gondolatokat (mint ahogy Marx a Feuerbach-tézisekben hangsúlyozza). 
Ha a „szellem” fogalmának mind a négy olvasatát figyelembe vesszük, akkor e gondolatok minden 
további „talpraállítás” nélkül is alkalmazhatók a világ valóságára. Végül is arról van szó – ha már a marxi 
talpraállítás módszerével élünk –, hogy Hegel a szellemi termelő szemszögéből a szellemi és fizikai 
tevékenységek különválasztásának világában természetesen nem önmagát érzi idegennek (hanem a világ 
vele szemben idegenként fellépő elemeit), Marx viszont a fizikai termelés szemszögéből magát ezt a 
fizikai termelést tekinti a „valóságosnak”, amihez képest lesz elidegenedett mindaz, ami elválik tőle. Marx 
kétségkívül tovább lép a szellemi termeléshez vezető úton, mint Hegel, mert a kiinduló premissza 
viszonylagos egyoldalúsága ellenére a fő célnak egy olyan gyakorlat kialakítását tekinti (és igazából ezt 
jelenti a Feuerbach téziseknek a világ magyarázata helyett a világ megváltoztatását célul tűző 
zárómondata), amelynek lényege a szellemi és fizikai mozzanatok közti hasadásnak (s ezzel persze 
következményként saját kiindulópontja egyoldalúságának is) a felszámolása{639}. Mindez annak köszönhető, 
hogy Marx is a szellemi termelők képviselője, de saját szellemi tevékenységének céljául éppen a fizikai 
munka szellemi mozzanataitól való megfosztottságának felszámolását tekinti. Egyoldalúsága összefügg 
azzal, hogy e küzdelemben a fizikai termelők oldalára állva kevesebb figyelmet szentel a fizikai munka 
szellemitől való elidegenülésének, mint az elidegenült szellemi tevékenység bírálatának, de annyiban 
mindenképpen képes az egyoldalúság meghaladására, hogy látja a kölcsönös elidegenülést és lényegében ő indítja el 
a tudatos küzdelmet ennek megszüntetésére{640}. 
  
Eközben egy nagyon lényeges lépéshez jut el. A „szellemi” mozzanat egyik legfontosabb szerepe 
összerendező-integráló funkciója, (amelynek a tőke érdekében való felhasználását Marx „A tőké”-nek a 640. 
lábjegyzetben idézett szövegrészleteiben, vagy a Grundrissé-ben is ábrázolja): 
  

„a tőke termelési folyamatában, (…) a munka egy totalitás – munkák kombinációja –, 
melyből az egyes alkotórészek idegenek egymásnak, úgyhogy az összmunka mint totalitás 
nem az egyes munkás műve, és a különböző munkásoknak együttvéve is csak annyiban a 
műve, hogy kombinálva vannak, nem mint kombinálók viszonyulnak egymáshoz. 
Kombinációjukban ez a munka éppúgy jelenik meg egy idegen akaratot és idegen 
intelligenciát szolgálóként és tőle vezetettként – lélekszerű egységét magán kívül bíróként – mint 
anyagi egységében a gépi berendezés, az állótőke tárgyi egységének alárendeltként, amely állótőke, 
mint lélekkel-bíró szörnyeteg a tudományos gondolatot objektiválja és ténylegesen az összefogó 
mozzanat, és semmiképpen nem mint szerszám viszonyul az egyes munkáshoz, sőt, az egyes 
munkás létezik úgy, mint lélekkel-bíró egyedi pontszerűség, eleven elszigetelt tartozék rajta. 



A kombinált munka ily módon kettős oldalról magán-valóan kombináció; nem mint az 
összedolgozó egyének egymásra való vonatkozása, sem mint túlnyúlásuk akár a maguk 
különös vagy egyediesült funkcióján, akár a munka szerszámán.” (Marx, 1984 p. MEM, 46/I. 
354-355). 

  
Ebből viszont az is következik, hogy a munka felszabadítása e szellemi funkciónak a (fizikai) 
munkavégzők (és általában minden munkavégző) általi kézbevételét, elidegenedettségének 
felszámolását jelenti: „az összmunkának mint totalitásnak az egyes munkás művévé”, 
„az összedolgozó egyének egymásra vonatkozásává” kell válnia, az egyes 
munkásoknak mások által „kombináltakból” aktív „kombinálóvá” kell lenniük: 
mindez azt jelenti, hogy a termelőknek aktív szerepet kell kapniuk a „szellem” 
összerendező-integráló funkciójának alakításában, a viszonyok termelésében 
(amelytől az osztálytársadalom viszonyai között a társadalom tagjainak túlnyomó 
része meg van fosztva). Ennek kiemelése nagyon fontos lépés a szellemi termelési mód 
felé vezető úton. 

  
Egy másik fontos gondolat, (amely elősegítheti a hegeli és marxi rendszer egymáshoz való közelítését is) 
„A német ideológiában” olvasható: 
  

„A munka megosztása csak attól a pillanattól válik valóban megosztássá, amikor 
bekövetkezik az anyagi és szellemi munka megosztása. Ettől a pillanattól kezdve a tudat 
valóban azt képzelheti, hogy valami más, mint a fennálló gyakorlat tudata, hogy valóságosan 
képzelhet (vorstellen) valamit anélkül, hogy valami valóságosat képviselne (vorstellen) – ettől 
a pillanattól kezdve a tudatnak módjában áll, hogy emancipálja magát a világtól és áttérjen a 
’tiszta’ elmélet, teológia, filozófia, erkölcs, stb. kialakítására”. (Marx–Engels, 1960/2, MEM, 
3, p. 32). 

  
Itt az utolsó mondatban figyelemre méltó az „emancipálja” kifejezés. E kifejezés használata 
azt húzza alá, hogy Marxék nem pusztán a szellemi szféra elidegenedéséről beszélnek, 
hanem azt is egyértelművé teszik, hogy a szellemi szféra (elidegenedett) önálló 
kibontakozása fontos feltétele nemcsak önmaga, hanem általában az ember 
emancipációjának is{641}. Az (osztálytársadalmi elidegenülést felszámoló) szellemi termelési 
mód létrejöttének alapfeltétele az erős szellemi termelés kialakulása, ennek viszont feltétele a 
szellemi tevékenységformák gazdag sokféleségben való kibontakozása, (amit az 
osztálytársadalom viszonyai között éppen az tesz lehetővé, hogy a termelés alapfolyamataitól 
elválva, önálló társadalmi alrendszerekben tudnak fejlődni). Marx tehát miközben a szellemi 
termelési módért folytatott küzdelmet gyakorlati síkra átterelvén hevesen kritizálja a 
„szellem” olyan képviselőit, s az olyan szellemi tevékenységeket, amelyek nem vállalják fel 
ezt a küzdelmet, s megmaradnak a „tisztán szellemi” síkon, végső fokon nem tagadja a 
„szellem” szerepét, s világosan látja a fő szellemi funkciókat, amelyek alapján a kapitalizmus 
meghaladására képes termelési mód fogalmi magjának éppen e termelési mód „szellemi” 
jellege tekinthető (még ha a maga kategóriahasználatában nem érvényesíti is következetesen 
az ebből adódó konzekvenciákat). 

  



A „szellemhez” való viszony Marx követőinél aztán különböző módokon jelenik meg. Gramsci, akinek 
gondolati fejlődésében jelentős szerepe volt a hegeliánus szellemtörténeti iskola egyik vezető 
képviselőjével, Crocéval folytatott polémiának, néhol a szellem-fogalom általunk adott definíciójához 
nagyon hasonlóan ír a szellemről. 
  

„az embert úgy fogják fel, mint egyéniségére korlátozott egyént, a szellemet pedig mint ezt 
az egyéniséget. (…) Az emberiség, amely minden individualitásban visszatükröződik, 
különféle elemekből tevődik össze: 1. az egyén, 2. a többi ember, 3. a természet. (…) 
mindenki olyan mértékben módosítja és változtatja meg önmagát, amilyen mértékben 
módosítja és megváltoztatja azon viszonyok egész komplexumát, amelyeknek ő az 
összecsomósodási pontja.” (Gramsci, 1974, pp. 72-73). A „szellem” tehát az egyéniségben 
egymással viszonyba lépő egyén, emberi Nem és természet összekötője. „Azt is mondhatjuk, 
hogy az emberi természet a ’történelem’ (és ebben az értelemben – a történelmet azonosnak 
véve a szellemmel – az emberi természet a szellem)”. (Gramsci, 1974, p. 78). A történelem – 
és ezen keresztül az emberi lényeg, az emberi természet – azonosítása a „szellemmel” Hegel 
és Marx összeegyeztetése: a történelem Hegelnél „a” szellem önkifejtésének folyamata, 
Marxnál minden szellemi képződmény materiális alapja, Gramsci megfogalmazásában pedig 
e kettő azonos. 

  
Másutt azonban némileg visszalép ettől a dialektikától. Amikor úgy fogalmaz, hogy „az emberi természet 
nem található meg egyetlen különös emberben sem, csakis az emberi nem egész történetében (…) míg 
minden egyes emberben olyan jellegzetességek találhatók, amelyek a mások jellegzetességeivel való 
ellentmondás által tűnnek ki.” (Gramsci, 1974, p. 78), akkor éppen a szellemnek az egyént és Nemet 
összekötő természete halványul el; pontosabb lett volna, ha azt állítja, hogy „az emberi természet minden 
különös emberben jelen van, de egyikük sem azonos vele, s így minden egyes emberben olyan 
jellegzetességek találhatók, amelyek a mások jellegzetességeivel való ellentmondás által tűnnek ki; az 
emberi természet csak az emberi nem egész történetében ragadható meg”. 
  
Ismét másutt a „szellem” illetve a történelem és a természet egymásra vetítését „vonja vissza”{642}: „Az 
ember mindenekfelett szellem, azaz történelmi alkotás{643}, nem pedig természet.” (Gramsci, 1974, p. 273) 
(Kiem. K.Á. – K.G.). 
  
Gramsci hozzájárulása a „szellemi termelési mód” öntudatának kifejlődéséhez tehát legfőképpen abban 
ragadható meg, hogy egyrészt megerősíti a marxista szemléleti paradigmán belül a „szellem” fogalom 
legitimitását, másrészt a szellemi és fizikai munka közti határok elméleti feloldásában is szerepet vállal: 
  

Láttuk, hogy Gramsci értelmezésében „bármely fizikai munka, még a leggépiesebb, a 
legalantasabb is, megkívánja a technikai képzettség, vagyis a szellemi alkotó tevékenység 
minimumát”. (Gramsci, 1974, p. 177.), és ahogy bemutatja, hogy miképpen vesz részt már 
az osztálytársadalmakban „minden ember” a szellemi termelésben. A szellemi termelési 
módban ebben minőségi ugrás történik, amennyiben a szellemi termelés a többi 
tevékenységterületen is domináns céllá válik, a társadalom tudatosan és célzatosan is a szellemi 
termelés köré szerveződik, s az egyes emberek aktív szerephez jutnak viszonyaik termelésében is. 

  



Bár nem használja a „szellem” kategóriát, az egyedinek és a nembelinek a történelemben létrejövő 
egymásra vonatkozását hangsúlyozza (Lukács tanítványaként) Mészáros István is. 
  

„az ismeret igazi tárgya – az, ami a csalóka látszat mögött rejlik – a platóni ’formáktól’ a 
kanti ’magánvaló dologig’ óhatatlanul megfoghatatlan maradt mindaddig, amíg nem sikerült 
a ’társadalmi tudat’ (vagyis egy inherensen történeti fogalom) kérdéseként fölvetni a 
problémát. A nagy nehézség abban állt, hogy miképpen érzékelhetjük-észlelhetjük az 
’egyetemes érvényt’ a különös emberi lények aktuális, térben-időben korlátozott 
tapasztalatában. Ez csakis föloldhatatlan dilemma maradhatott mindaddig, amíg a megélt 
tapasztalat valóságával szembeállított eszményként gondolták el ’az egyetemest’, az 
’általánost’. A történetileg fejlődő társadalmi tudat eszméjének bevezetése – akármilyen 
néven – annak rendje-módja szerint átvágta e paradoxon gordiuszi csomóját. Attól fogva az 
’egyetemességet’ a dinamikusan kifejlődő partikularitás velejárójának fogták föl, nem pedig 
vele szemben állónak” (Mészáros, 2009, p.43, eredeti: Mészáros, 1995, p. 304). 

  
Mészáros a marxi „talpraállítás” jegyében közelít Hegelhez. 
  

„Mitikussá fölfújt individuális konfliktusossággal helyettesíteni – az ideológiailag 
elfogadhatatlan – társadalmi ellentmondásokat, ez idézi elő a történeti totalitás 
áthatolhatatlan homályosságát, ami aztán a maga részéről a ’világszellemet’ szüli (vagy 
fogalmi megfelelőit más filozófusok rendszereiben), hogy legyen, ami rendet teremt az 
atomisztikus egyedi kölcsönhatások misztériumában. Míg ugyanis a társadalmi 
antagonizmusok hatása alatt kibontakozó történelem nem csupán értelmezhető az egymást 
követő uralmi rendszerek jegyében, hanem minden különös uralmi rendszernek előbb-utóbb 
szükségszerű fölbomlását is bizonyítja – s pontosan ez az, ami eleve elfogadhatatlan a 
politikai gazdaságtan ideológiai álláspontjáról –, addig az a hipotézis, amely szerint 
atomisztikus egyedi kölcsönhatásokból koherens történeti összegződés (totalizáció) ered, 
nem pedig teljes káosz, minden ízében önkényes föltevés. Csakhogy egy olyan nagy 
gondolkodó, mint Hegel, nem hagyhatja meg a dolgokat a szellemi inkonzisztencia ilyen 
szintjén. Bevezeti hát a ’világtörténeti egyének’ fogalmát (…) akiknek a közreműködésével 
viszi végbe tervét a ’világszellem’ az időbeli változások és történeti átalakulások világában. 
Leleményes filozófiai megoldás adódott tehát az eredeti misztérium (atomisztikus egyedi 
kölcsönhatások történelmi rendet eredményeznek) két másik misztériummal való 
helyettesítése által – az egyik szupraindividuális: a ’világszellem’, a másik meg igen sajátságos, 
elitista módon individuális, mégpedig a világszellem titokzatosan kiválasztott ágense: a 
’világtörténeti egyén’ –, miközben megőrződik az individualista megközelítés belső 
konzisztenciája, teljes összhangban a politikai gazdaságtan álláspontjával.” (Mészáros, 2009, 
p. 45, eredeti. Mészáros, 1995, pp. 305-306). 

  
A „világszellem” választott ügynöke, a „világtörténelmi személyiség” képzetében kimutatott 
misztifikációval Mészáros a hegeli koncepció egyik Achilles-sarkára mutat rá, a „misztifikáció” bélyegét 
azonban nem terjesztenénk ki a „világszellem” kétségkívül romantikus fogalmára, ha azon nem 
antropomorf módon perszonifikált alanyt értünk, hanem azt a dialektikus viszonyt, amivel a 
természetnek az egyes ember és az emberi Nem megismerő tevékenységében (is) megnyilvánuló 
létformája jellemezhető. Hegel „szupraindividuális” szellem-fogalma azért jelent állandó problémát 



(marxista kritikusai számára is), mert végső soron mindig a megismerő szubjektum nézőpontjából keresik 
a megoldást, s ezért nehezen tudják elfogadni, hogy az igazi alany az egyes szubjektumokhoz képesti 
„objektivitás”: az egyes emberek mögött álló emberi Nem, és az emberi Nem mögött álló természet. 
  
Néhány, igazán érdekes szempontot vet fel a „szellemhez” való marxista viszony értelmezéséhez a nem 
„marxista”, de a marxi gondolkodásból építkező posztmodern gondolkodó, Derrida. Egyrészt 
megállapítja, hogy a „szellemi” nem a fejben van, és nem is a fejen kívül: Marx tudja ezt, mondja Derrida, 
és úgy tesz, mint aki nem akarja tudomásul venni. (Derrida, 1995/1, p. 185). Itt – jogosan – utal arra, 
hogy Marx pontosan értve – és lényegét tekintve el is fogadva – a szellem hegeli dialektikus (a 
„szellemet” az egyén és a Nem alanyiságához egyszerre kapcsoló) felfogását, „talpraállító” buzgalmában 
mindenáron le akarja horgonyozni (s követőire ez még hatványozottabban jellemző) a szellemet vagy az 
egyéni aktivitás vagy az egyén feletti (az egyéneken legalábbis az osztályfogalomban kívül is helyezett) társadalmi 
aktivitás oldalán. Ebből sok problematikus konzekvencia adódik, Derrida nyilván már ezek – például az 
államszocializmusok gyakorlata – ismeretében fogalmazza meg kritikáját{644}. 
  
Egy másik, még érdekesebb megjegyzése a „Kommunista Kiáltvány” híres kifejezésére, a „kommunizmus 
kísértetére” irányítja a figyelmet. Kimutatja, hogy erre a megfogalmazásra aligha kerülhetett volna sor a 
hegeli szellem-fogalom nélkül, ugyanakkor azt is árulkodónak tartja, hogy Marx és Engels az adott helyen 
nem a kommunizmus „szelleméről”, hanem „kísértetéről” beszélnek. A kettő korántsem azonos. 
(Hosszú kitérőt lehetne itt tenni a „kísértet” toposznak a romantikában játszott szerepéről, amelyben 
számos olyan korélmény is kifejezést nyert, mint a bérmunka „holttá” válása és továbbélése a 
vámpírsajátosságokat is mutató tőke alakjában; a feudális tulajdon összeomlása, s a hajdani nemesség 
hatalmi alapját képező „ősiség” pusztán formális továbbélése a kiürült rangok formájában – a 
kísértettörténetek nagy része éppen olyan nemesi kastélyokban játszódik, amelyekbe beköltöznek az új 
alapokon álló hatalom parvenü képviselői. A Kommunista Kiáltvány „kísértete” nem a múlt, hanem a 
jövő felől riogat – de árnyjellege, a szerzők szándékától függetlenül, illetve e szándékok ellenében, azt is 
kifejezésre juttatja, hogy az adott viszonyok között reális alapokkal nem bíró „szereplőről” van szó){645}. 
Derrida azt hangsúlyozza, hogy „Mihelyt nem teszünk különbséget szellem és kísértet között, az előbbi 
mint szellem, a kísértetben ölt testet, testesül meg”. (Derrida,1995/1, p. 16). S emögött a bon mot mögött 
egy meglehetősen mély összefüggés ismerhető fel: ha a „szellemről” csak mint (testetlen) spirituális 
létezőről gondolkozunk, (nem vizsgáljuk meg annak valóságos létezésformáit, s így létét nem a valóság 
viszonyaiból vezetjük le, hanem pusztán eszmei síkon alapozzuk meg), akkor a szellem (mint az egyén és 
a Nem közti összekötő) csak valóságos beágyazottsággal nem bíró formaként tud megjelenni. (Ma már 
látjuk, hogy a „kommunizmussal” /is/ pontosan ez történt). 
  
Derrida mindehhez hozzátesz még egy (romantikus) gondolatot. Stirnert idézi, aki szerint, ha a szellem 
Krisztus óta maga az ember (s láttuk, hogy ez a megfogalmazás is jogos, hiszen éppen a kereszténység 
alapozza meg a nembeli ember öntudatát, s ezzel a „szellemet”, mint az egyén és a Nem összekötőjét az 
emberi lényeggel azonosítja), ebben a fogalmi azonosításban benne rejlik az ember önmaga ellen 
fordulásának lehetősége, az önmagunktól való félelem is. Ha ugyanis a szellem az ember összekötője a 
magasabb egységgel (ami egyfelől az emberiség, de a transzcendenciában másfelől az Isten), akkor a 
magasabb egységgel való azonossága azt a veszélyt is magában hordja, hogy ez a magasabb egység nem a 
„jó”, hanem a „rossz” transzendenciáját képviseli{646}: az ember szellemében nem csak az Isten szelleme, 
hanem a Sátán szelleme is megjelenhet{647}. Ha ezt a gondolatmenetet tovább visszük, és levonjuk 
konzekvenciáit a szellemi termelésre vonatkozóan is, akkor ez azt a lehetőséget is előrevetíti, hogy a 



szellemi termelés „ördögi” formákat is ölthet (és pontosan ez történt a sztálinizmus és bizonyos 
mértékben a fasizmus világában). Derrida ebből és saját történelmi tapasztalataiból azt a következtetést 
vonja le, hogy „Az ember fél önmagától (…) Innen származnak azok az ellentmondások, amelyek a 
humanizmust tarthatatlanná teszik” (Derrida, 1995/1, pp. 157-158). Az előző fejezetben már jeleztük, 
hogy nem osztjuk a posztmodern gondolkodók kiábrándultságát és történelmi pesszimizmusát, így 
természetesen Derridának ezen megjegyzésével sem értünk egyet. A „humanizmuson” ő itt egyébként azt 
érti, amiről a fiatal Marx erre vonatkozó szövegeiben is egyértelműen szó van: az emberből való 
kiindulást. Hogy miért gondoljunk fenti megjegyzésének éppen az ellenkezőjét, ezt rövidesen külön 
fejezetben (6. fejezet) fogjuk kifejteni. 



A szellem helye Scheler fenomenológiájában és Ryle logikai grammatikájában 

A tizenkilencedik század végén, huszadik század elején egyre több jel mutatott a szellemi termelés 
jelentőségének megnövekedése felé. A marxista elmélet jó ideig nemigen fejlődött ebbe az irányba 
(Gramsci említett keresésétől eltekintve majd csak a hatvanas évek újbaloldali gondolkodásában 
következik be ilyen fordulat). A polgári gondolkodók azonban legalább két vonatkozásban továbbvitték a 
„szellemről” való gondolkodást. Az egyik jelentős hozzájárulás a szellemtörténeti iskola megjelenése. Hegel 
„korszellem” gondolatához nem sokat tettek hozzá, de jelentős szerepet játszottak a marxista iskola 
egyoldalúságainak kiegyensúlyozásában (és a „szellem” fogalmának revitalizálásában – a pozitivizmus 
„ellenszelével” szemben). Néhány évtizeden át elemzések sokasága született, amelyekben a történelem 
számos tényét mint korszellem-megnyilvánulásokat értelmezték: a „korszellembe” beleérthetők a 
marxizmus által elsődlegesen a termelőerők és a termelési viszonyok fejlődésének tulajdonított 
változások, s azok a szemléleti, ideológiai és egyéb tudati változások is, amelyeket a marxisták gyakran 
mint másodlagosakat, a termelési változásokból vezetnek le. A szellemtörténészek ez utóbbiakat 
egyáltalán nem tekintik másodlagosaknak, sőt, inkább a termelési változásokat is meghatározóaknak (a 
kölcsönhatást egyébként a marxisták sem tagadják{648}). A lényeg azonban náluk mindig a kor minden 
változás mögött ott lévő „szelleme”. A szellemtörténészek (etikai konzekvenciákkal is járó) gyengéje a 
marxistákkal szemben, hogy ha a „kort” (mint az egy adott történelmi jelenben érvényesülő emberi 
aktivitások eredőjét) tekintjük „szellemmel bírónak” (az egyén és a Nem összehangolójának), akkor 
ebben az „eredőben” elvész az egyes tényezők szerepe (ami a „termelés” szempontjából mindig 
meghatározható), s így bizonytalanná válik az egyének előtt nyíló erkölcsi választás is „jó” és „rossz” között. 
Ugyanakkor a „korszellem” a hegeliánus felfogásban semmiképpen sem csupán az egyes hatások eredője, 
hanem a szellem önmozgásának (a Nem önfejlődésének) kifejeződése is, ennek feltételezése viszont 
felszabadít arra, hogy a részérdekek melletti elköteleződés ne jelentse a hozzájuk való odatapadást, s 
fennmaradjon az egyén törekvése a Nem szempontjainak érvényesítésére, az „Egészhez” való közvetlen 
kapcsolódásra – ami szintén nagyon lényeges feltétele a szellemi építkezésnek, illetve a szellemi 
termelésnek is{649}. A szellemtörténészek végül maguk is túlságosan egy kor kifejezőinek bizonyultak, (s a 
kor elmúltán mint irányzat túlhaladottá váltak{650}), de az Egészhez való közvetlen kapcsolódás fontossága a 
szellemi termelésnek továbbra is megkerülhetetlen szükséglete lesz. 
  
A másik vonatkozás, amiben a „szellemről” való gondolkodás továbblépett, a pszichológiai szemlélet 
nagy huszadik századi felívelésével is összefüggésben van: a szellemi tevékenységek mint pszichikus 
folyamatok elemzése is előtérbe került. A „szellemi” egy igen lényeges sajátosságát ragadja meg például 
Max Scheler, amikor így ír: 
  

„Egy élmény akkor viselkedik ’intelligensen’, ha új, sem a faj, sem pedig az egyed számára 
nem tipikus szituációkban próbálkozások vagy újra és újra megismételt próbálkozások nélkül 
értelmesen viselkedik” (Scheler, 1995, p. 37) (…) „méghozzá azért, hogy hirtelenül és – 
mindenekelőtt – a megelőzőleg végzett próbálkozások számától függetlenül megbirkózzék egy 
ösztön(törekvés) által meghatározott feladattal” (Scheler, 1995, pp. 37-38). „az intelligencia 
egy tényállásba való valamilyen viszonyszerkezet alapján történő belelátás”(Scheler, 1995, p. 
38). „Erre a nem reproduktív, hanem produktív gondolkodásra tehát mindig egy új, soha 
még át nem élt tényállásnak az anticipációja a jellemző” (Scheler, 1995, p. 38). Scheler biológiai 



ismeretei és következtetései közül sok ma már elavult, a fenti gondolatmenetben azonban 
arra az igen fontos mozzanatra mutat rá, hogy a szellemi tevékenységben az egyén – 
hozzátehetjük: azáltal, hogy a szellemi tevékenységben mindig a Nem 
tapasztalatanyaga mozgósítódik – számára empirikusan ismeretlen, nem-tapasztalt 
összefüggéseket képes anticipálni{651} (s ezek által innovációt végrehajtani){652}, ami a 
szellemi tevékenységnek (s így a szellemi termelésnek is) egyik igen lényegi mozzanata. 

  
A fentiek azonban még csak az intelligenciára vonatkoznak, intelligenciája pedig az állatnak is lehet. 
Scheler ezért továbbmegy az embert az állattól megkülönböztető „szellem” meghatározása irányába. Az 
egyes ember személyében megragadható „szellemet” úgy definiálja, hogy az az egyén „énjéből”, a fogalmi 
gondolkodásból és a szemlélet egy meghatározott formájából áll, (amelybe beletartoznak olyan 
viszonyulásmódok is, mint a szeretet, a tisztelet vagy éppen a szabad akarat{653}). Scheler ezeket az emberi 
sajátosságokat az organikusról, a természeti világba beleágyazott létről való leválással hozza 
összefüggésbe{654}. (Ebben – tudniillik abban, hogy az egyén nincs bezárva környezetébe – gyökerezteti a 
tárgyiasítás képességét, az ösztönök legátlását, és az egyén és a Világ közti kölcsönviszony kialakítását). Mindennek 
következtében az egyén képes lesz arra, hogy határtalanul kitágítsa magát. Így az egyén „határtalan 
mértékben képes a ’világra nyitottan’ viselkedni”{655}. (Scheler, 1995, p. 48). 
  
Scheler e kitágítás egyik technikájaként írja le az „ideáció” mechanizmusát, amelynek során valamely 
konkrét érzésből következtetünk egy általános törvényre. (Például, ahogy egy konkrét fájdalom élménye 
nyomán a gondolkodás elindul annak az irányába, hogy „mi a fájdalom?”) (Scheler, 1995, p. 59). Az 
ember ilyenkor képes egyetlen példán keresztül egy-egy esszenciális minőség (a minden lehetséges 
dologra érvényes „a priori”) megragadására. Igen távol van ez a jelenkor minden esszencializmust tagadó 
szemléletétől, de Schelernek nem afelől vannak kételyei, (mint a szélsőséges individualizmus 
áldozatainak), hogy a jelenségekben törvények („lényegek”) jelenhetnek meg, hanem (mint „szabadon 
lebegő” értelmiségit) a megismerőnek a valósághoz való kapcsolódási lehetőségei foglalkoztatják. A 
szolipszista kételyt azzal a régi érvvel igyekszik eloszlatni, hogy a valóság ellenállásából tudjuk, hogy valóság 
(triviálisan: amibe beverjük a fejünket, az valószínűleg valóban ott van); de aztán a „szellem” lehetőségeit 
mérlegelve tovább lép, és azt mondja, hogy a szellem éppen úgy jut el az a priorihoz, hogy felfüggeszti a 
valóságot{656} (azt a viszonyulásunkat, amelyre a valóság ellenállással reagál); vagyis hogy az empíriával 
szemben a szellem lehetőségei alapvetően az absztrakcióban (az Egésszel való közvetlen 
kapcsolatteremtésben) vannak{657}. A szellemi termelés lehetőségeit a „szabadon lebegő” szellemi termelő 
nézőpontjából egyrészt az alapviszonyokon kívül (azokból kiszabadulva) látja, másrészt a viszonyokhoz való 
olyan reflexív kapcsolódásban, ami elsősorban a kritikai értelmiség sajátja. Az absztrakció imént jelzett 
folyamatáról azt állítja, hogy ide lehet a valóságot rossznak tartva menekülni, vagy visszajutni a valósághoz, 
hogy megjelenítsék. 
  
Hegellel (és ebben Marxszal is) ellentétben ő úgy látja, hogy a fejletlenebbet nem lehet a fejlettebből 
magyarázni; szerinte azért nem, mert a fejlettebb jobban függ a fejletlenebbtől, mint fordítva{658}. Így nem 
osztja Hegelnek azt a szellem-felfogását sem, hogy a szellem valami magasabbnak a megnyilvánulása{659}. 
Úgy látja, – s nem alaptalanul – hogy az a klasszikus felfogás, amely a dolgokat az „eszmei” kiáradásának 
tekinti, lényegében elitista gondolat, (Scheler, 1995, p. 76), s ezzel szemben – e tekintetben – az 
Epikurosztól Marxig, Freudig terjedő (realista) kritikusoknak ad igazat. Nem ért viszont velük egyet 
abban, hogy szerinte ők ugyanakkor (a dologi világgal illetve annak viszonyaival szemben) feladják a 
szellem autonómiáját (márpedig, érvel Scheler, ha az nem autonóm, akkor az ő elméletük – mint az 



uralkodó viszonyokat átértelmező, azoktól függetlenül fellépő szellemi termék – nem lehet igaz). (Scheler, 
1995, p. 77). Itt Scheler megint a „szabadon lebegő” értelmiség nézőpontját képviseli, amely a szellemi 
termelést ugyan csak a világ domináns viszonyain kívül tudja elképzelni{660}, de ezt a kívül-levést 
ugyanakkor a szellemi termelés fontos feltételének tekinti. Ha a szellem autonómiáját a kívülállás 
autonómiájának értelmezzük, ez csak ideiglenes érvényű igazság: addig érvényes, amíg a szellemi 
termelők jelentős része valóban a társadalom uralkodó viszonyain kívül végzi a maga szellemi 
tevékenységét, s elveszti érvényét, mihelyt – mint a huszadik század második felében – bekerül a 
domináns viszonyok magjába{661}. Ha azonban azt az olvasatát vesszük, hogy a szellemi termelésnek 
(bármely, a maga alapján álló – a szellemi termelési móddal adekvát – szellemi termelésnek) alapfeltétele 
az autonómia, ez már nem a kívülállás, hanem a „szellem” egyik, a domináns viszonyokon belül is érvényes 
alaptulajdonságának igazsága. 
  
Scheler gondolkodásának egyik leglényegibb sajátossága, hogy – feltehetőleg a többször hangsúlyozott 
„szabadon lebegésnek” köszönhetően – mintegy kettős tudattal viszonyul ahhoz, hogy a szellem mit is 
közvetít az ember számára. Egyrészt feltételezi, hogy a lényeg ott van a jelenségek mögött, mint azoktól 
függetlenül adott; másrészt azonban úgy látja, hogy mindaz, amit ezek alapján felépítünk, csupán 
„szellemünk szabad konstrukciói, amelyek nem ’képeznek le’ semmit, nem találnak rá semmire a dolgok 
mögött, hanem csak a maguk összességében szolgálnak olyan ’tervként’, amely alapján a természetnek 
valamilyen, még tetszés szerint variálható célok szerinti, és nem egyszerűen általunk, emberek által, és a 
mi tényszerű erőink által, hanem szabad, de hús-vér egyének által végrehajtott mozgatása és irányítása 
elvileg lehetséges”, az így létrejött terv nem a képmása „annak, amit irányítani akar s (…) végtelen sok 
ilyen terv lehetséges és kell, hogy létezzék”. (Scheler, 1995, p. 201). 
Vagyis Hegellel ellentétben ő nem gondolja, hogy a megismerő alany visszatalál önmagához, nem gondolja, 
hogy az egyes ember megismerő tevékenységében megjelenik a Nem ön-, és világ-megismerése, nem gondolja, 
hogy a Nem megismerő tevékenysége a világ törvényeire való ráismerés. Abban azonban hisz, hogy a 
megismerés eredményeként a gyakorlat irányítható. Mindezt úgy is mondhatjuk, hogy a szellemi termelést 
nem látja önálló rendszerképző (a világgal a megismerés viszonyába kerülő) erőnek, de feltételezi, hogy a 
szellemi termelés eredményei a gyakorlati valóságban hasznosulhatnak. Végül (az autonómia eszménnyel 
szorosan összefüggő) fontos elemként hangsúlyozza a szellemi termelés szükségszerű pluralizmusát: 
„végtelen sok ilyen terv lehetséges és kell is, hogy létezzék”. 
  
A külön „tervekkel” rendelkező és autonóm szellemi termelők képzete a modern individualizmus 
szemléleti uralmának is köszönhetően sokak gondolkodásában együtt jár annak feltételezésével, (amivel 
Ryle a „hagyományos” gondolkodást jellemzi), hogy „Az emberi szellem működéséről más megfigyelők 
nem tanúskodhatnak, mert pályafutása magántermészetű, személyes és nem nyilvános.” (Ryle, 1974, p. 
13). Az autonómia-érték jegyében ebből az el is fogadható, hogy nincsenek más megfigyelők által 
„tudományos” szabályok szerint, „objektíven” mérhető kritériumok a „szellemi” teljesítmények 
értékelésére, (és az erre irányuló törekvések ezért mindig szellem-ellenesek, legalábbis idegenek a 
szellemi termelés szempontjaitól). Másfelől azonban mivel a szellem működése az egyénben sosem 
csupán az egyén szellemének, hanem mindig a Nem szellemének működése is, tehát ha 
„személyes” is, de sosem teljesen „magántermészetű”, és sosem teljesen „nem-nyilvános”{662}. 
  
Ryle – akinek egyik legfőbb törekvése az őt tanítványként tisztelő Clifford Geertz szerint az, hogy a 
tudatműködésre vonatkozó szavak jelentését pontosítsa – eléggé megkerülő definíciót ad a szellem 
fogalmáról. Az embernek nincs külön szelleme, – írja –, de egyes megnyilvánulásait az illetővel 



kapcsolatos szellemi ténynek tekinthetjük. (Ryle, 1974, p. 247). Vagyis van valami az emberben, amit 
„szelleminek” tekinthetünk. (Ez a levezetés a társadalmi tapasztalatok világában megfelel egy olyan 
szemléletnek, amely szerint nincs külön szellemi termelés, hanem mindenkinek vannak olyan 
tevékenységei, megnyilvánulásai és természetesen képességei, amelyek „szellemiek”). 
  
Megállapítja, hogy a hagyományos felfogásban a „szellemi” az igaz kijelentések intellektuális 
megragadását jelenti, az intellektus pedig az elméletalkotó képességhez kapcsolódik (Ryle, 1974, p. 33), ez 
Ryle szerint azzal függ össze, hogy magányos belső folyamatnak képzelik (Ryle, 1974, p.35). De Ryle azt 
hangsúlyozza, hogy az intellektus nem azonosítható a szellemmel, csak része annak, ugyanakkor nem lehet 
a szellemet a gondolkodás, érzés és akarat együttesének sem tekinteni. Ryle véleményének lényege az, 
hogy – a hegeli koncepcióval, (és a scheleri felfogással is) ellentétben – nem jogos a gyakorlatot megelőző 
elméleti-eszmei megfontolásokat feltételezni, az intelligenciának is része a gyakorlatiság, s magában a 
(gyakorlati) cselekvésben nyilvánul meg; az értelmes cselekvés nem jele a szellem működésének, hanem maga a 
szellem működése (Ryle, 1974, p. 62). A szellemnek nincs külön „helye”, mindenütt ott van, ahol értelmesen 
cselekszenek. 
  
Mindez teljesen egyértelművé teszi, hogy Ryle egy olyan társadalomkép jegyében gondolkodik, amelynek 
lényege a jelző nélküli termelés (a gyakorlati cselekvés); amely nem feltételez külön szellemi termelőket, 
mert mindenkinek a tevékenységében benne lehet a szellemi mozzanat (nem véletlen, hogy a szellem 
működésének példáiként itt kifejezetten nem dominánsan szellemi foglalkozású embereket említ – 
többek között a gépkocsivezetőt, sportolót). (Ryle, 1974, p. 70). S amennyiben szellemi termelés történik, 
az betorkollik a termelés általános folyamatába. Ryle korában a szellemi termelők többsége már nem 
„szabadon lebegő”, hanem a termelésbe beágyazott, annak szerves részét képező tevékenységet végez, 
ugyanakkor még előtte vagyunk az öntudatra ébredés nagy korszakának és annak a minőségi ugrásnak, 
ami a szellemi termelés tekintetében a számítógépes boommal következik be, így maga a szellemi 
termelés nem egy új társadalomszervező erőnek, hanem a meglévő (és nem a szellem által uralt) gyakorlat 
részének tűnik, (s ezért inkább a „nyelvtana” tetszik gyakorlatilag fontos, feltárandó területnek, mintsem 
a „filozófiája”){663}. Jellemző az is, hogy Ryle a szellemit az „önkéntesség” fogalmával hozza 
összefüggésbe. Ez egyrészt rokon a szellemi termeléshez szükséges autonómia-feltételről eddig is többek 
által mondottakkal, (Ryle itt azt mondja, hogy ami nem önkéntes, az nem is cselekedet), másrészt 
azonban nem az autonómiát hangsúlyozza, hanem az önkéntes hozzárendelődést, (a szellemi termelés 
mozzanatának szabad belépését a – nem általa uralt – termelési folyamatba{664}). 
  
Van Rylenak egy érdekes, paradoxnak, sőt, a nézőpontok öncélú váltogatásával, kicsavarásával való 
bűvészkedésnek, zen buddhista jellegű elmetornának ható, de a „szellem” mibenlétének szempontjából 
továbbgondolható megfogalmazása. Azt írja, hogy aki a képzeletében lát valamit, pl. a gyerekszobát – (és 
itt gondoljunk arra, hogy a képzeletben való szemlélés az anticipáció és egyáltalán a szellemi termelés 
egyik kiinduló mozzanata) – „az illető nem a gyerekszoba egyik hasonmását nézi, hanem ő a hasonmása 
annak, aki nézi a gyerekszobát” (Ryle, 1974, p. 363). Ez, visszavezetve a gondolatban rejlő világképre, 
egyrészt megint csak a szellemi termelőnek a gyakorlat (a jelző nélküli termelés) alá rendeltségét 
hangsúlyozza (a „megismerés” specialistája, a képzelő-anticipáló-tervező szellemi termelő csak 
hasonmása, árnyéka a jelző nélküli termelőnek, a közvetlen cselekvőnek, aki maga közvetlenül részt vesz 
a viszonyokban); ám a gondolatban benne van egy másik összefüggés is: a szellemi termelőnek – lévén 
hasonmás – azonosulnia kell a viszonyok közvetlen résztvevőivel, (vagyis aktivitása nem olyan, a 
domináns viszonyokhoz képest külső aktivitás, amelyben a dolgok lényege eldől, hanem olyan aktivitás, 



amelynek a domináns viszonyokat kell leképeznie). Mindez élesen ellentétes a „szabadon lebegő” 
szellemi termelő nézőpontjával, de ugyanakkor hiányzik belőle a világot a maga képére formáló szellemi 
termelő nézőpontja is. 
  
Ha már említettük Geertzöt, érdemes feltenni azt a kérdést is, hogy – az abszurd humor iránti közös 
vonzalmon kívül – mi hatott annyira Ryle szemléletéből Geertzre, és rajta keresztül a kulturális 
antropológiára, s mi következik ebből a szellemi termelésre vonatkozóan? Geertz a védjegyévé vált 
módszer, a sűrű leírás kapcsán hivatkozik Ryle-ra, mint akitől az értelmezés fontosságát (és pontosságát) 
érdemes megtanulni. Az eredmény a behaviourizmus korlátainak meghaladása. Elfogadva a 
behavioristáknak azt a kiindulását, hogy lényegében mindig viselkedésekkel, cselekvésekkel van dolgunk, 
és csak azokról állíthatunk valamit, Ryle és Geertz nem egészen fogadják el az ehhez társuló „fekete 
doboz” elméletet, azt, hogy arról, ami a cselekvők fejében van, semmit sem állíthatunk. Habár arról sosem 
mondhatunk biztosat, mondják, ami a cselekvők fejében van, de megmaradva a viselkedések elemzésénél, 
meg lehet határozni azok különböző jelentéseit; a különböző jelentések viszont különböző mögöttesekre 
engednek következtetni. A „sűrű leírás” a viselkedések olyan rögzítése, amely tartalmazza azokat az 
összefüggéseket is, amelyek a viselkedésekbe belekerülnek, tehát valamiféle „lényeget” a jelenségszint 
mögött{665}. Geertz nem a „szellemmel”, hanem a „kultúrával” foglalkozik, de a két fogalom között erős a 
kapcsolat. Ahogy mi látjuk: egy csoport „szelleme” = a csoport kultúrája + az aktív, alkotó mozzanat; 
egy csoport kultúrájának viszont csak része (aktív része) a csoport „szelleme”, ehhez sok egyéb is társul: 
objektivációk, struktúrák{666}. Mind a szellem, mind a kultúra tartalmazza a másikat, mindkettőnek van 
integratív funkciója, és mindkettő közvetít az egyén és a tágabb közösségek között, (a „kultúra” azonban 
döntően egy meghatározott közösséggel – és csak azon keresztül a Nemmel –, a „szellem” pedig a Nem 
egészével köti össze az egyént). Mindenesetre az egyes ember viselkedéséből a mögötte álló kultúrára 
következtetni éppolyan nehézségekkel jár, mint a viselkedésben megnyilvánuló szellemre való 
következtetés{667}. Amikor Geertz másokkal (Turner, Douglas, stb.) együtt a szimbólumok kutatását teszi a 
kultúra-megismerés kulcsává, minthogy a szimbólumok épp e mögöttesekkel való összeköttetés eszközei, 
akkor ugyanazt az eszközt használja, ami a „szellem” megközelítésének is kulcseleme. Hogy miért éppen 
a szimbólum{668} az a kulcselem, ami egyben a szellem és a szellemi termelési mód megközelítésének is 
kulcseleme, ezt mint már többször említettük, külön kötetben (a Szimbolizáció-monográfiában) szeretnénk 
körüljárni. Most csupán annyit jegyeznénk meg, hogy ezen eszköz használata által éppen a szimbolikus 
antropológiának sikerül olyan „sűrű leírásokat” adni jelenségekről, amelyek egyszerre alkalmasak az egyes 
cselekvő személyek viselkedésének sokrétű értelmezésére és annak érzékeltetésére, ahogy mögöttük és 
általuk megnyilvánul az őket meghatározó kultúra is. Ha most visszakanyarodunk ahhoz a képhez, amit 
Ryle a szellemről felvázol, a szellemi termelést végső soron a termelés egészének alávetett, abba 
betagozott és ahhoz képest semmiképpen sem elsődleges tényezőnek ábrázolva, a szimbólum-elemzéssel 
eszközt kapunk e betagozott szellemi mozzanat elemzéséhez, s ezen keresztül annak feltárásához, hogy 
hogyan is működik a szellemi termelés. Ez még nem jelenti a szellemi termelés felszabadítását, 
dominanciára jutását – ahhoz olyan szemlélet szükséges, amely a szellemi termelést nem egy tágabb 
termelési fogalom részének tekinti, hanem megfordítva, a termelés egészét rendeli a szellemi termelés 
szempontjai alá – de fontos lépés lehet e felszabadításhoz, e szemléleti fordulathoz vezető úton, mert 
olyan eszközt nyújthat a szellemi termelés és a szellemi termelők önmegismeréséhez, (és ezen belül a 
„szellem”-fogalom társadalmi gyakorlat-elemekre való felbontásához), mint hajdan, a tőkés termelési 
mód dominanciára-jutási folyamatában a politikai gazdaságtan}. 



A problematizált szellem (Egzisztencializmus és posztmodern) 

A „szabadon lebegő” szellemi termelők tömeges megjelenése, majd a szellemi termelésnek a 
hagyományos (ipari jellegű) tőketermelésbe való betagozása után elérkezett az a korszak, amely újabb 
lépés a szellemi termelési mód kialakulásában: a szellemi termelők individuális széttagolásának (s az ezzel 
együtt járó szellemi individualizmusnak) a korszaka a huszadik század végén. A posztmodern korszak 
egyénekre bontott társadalma egyfelől az individualista polgári-kapitalista társadalom 
alapelvének szélsőséges (etikai és antropológiai) individualizmussá való kiteljesedését jelenti, de 
paradox (vagy inkább dialektikus) módon ez egyszersmind alapfeltétele az individualizmust 
tagadó szellemi termelési módba való átfordulásnak is, hiszen a szellemi termelési mód etikai és 
antropológiai lényege az individualitás nembelivé válása (a kiteljesedett és szabaddá tett 
individualitásnak tudatosan, szervezetten és közvetlenül a Nem szolgálatába állítása – a 
szellemi termelésen keresztül). 
  
E fordulat felismerése előtt azonban az individualizáció válságtudat formájában jelentkezik. Más ez a 
válságtudat (bár, mint említettük, rokonaként visszanyúl hozzá), mint a romantika élménye, amelyben az 
individualizáció a premodern közösségi társadalmak siratásával társult: a romantika (Rousseau-tól vagy 
Byrontól Marxon, Victor Hugón és Dumas-n, Vernén át Thoreau-ig vagy Morris-ig – hogy igen 
különböző romantikusokat említsünk) igenli az individuum felszabadulását, de ezt így vagy úgy 
összekapcsolja a premodern közösségi étosz felélesztése iránti nosztalgiával és azzal a kétségbeesett világérzékeléssel, 
hogy ilyen közösségi étosz nélkül az individualizálódó világ emberellenes átokföldje. (S különböző 
kimenekülési utakat keres az ilyen világból). A posztmodern már legfeljebb eziránt a romantikus életérzés 
iránt érez nosztalgiát; de az individualizmushoz való viszonya más; a posztmodern már belülről, elfogadottan 
individualista, s tragikus tudata nem a múlt, hanem a jövő elvesztésének érzetéből származik. Vállalja, átéli az 
individualizációt, s többé-kevésbé azt is érzékeli, hogy ebben az individualizációban benne van egy nem-
kapitalista jövő, a tudatos nembeliséghez vezető szabadság, vagyis voltaképpen a szellemi termelési mód 
kibontakozásának lehetősége{669} – csak éppen e lehetőség (efféle lehetőségek) realizálhatóságában 
kételkedik. Egyáltalán nem véletlen, hogy másik szoros szellemi kapcsolatuk az egzisztencializmushoz köti 
őket (s hogy például Derrida a „szellemről” éppen Heidegger-interpretáción keresztül fejti ki a véleményét). 
Az egzisztencializmusnak magának is szoros kapcsolata van a romantikával (olyan pre-egzisztencialisták, 
mint Kierkegaard vagy Madách „benne is élnek” a romantikában); az egzisztencialisták egyik sajátossága 
az, hogy nem a kimenekülést választják, hanem az ellentmondásosság bensővé tételét. A huszadik század 
egzisztencialistái ráadásul a szellemi termelési mód első nyers, önpusztító formáival találkozva többnyire 
elveszítik azt a reményt is, amit elődeik számára a polgári-kapitalista társadalmi formációt meghaladó 
alternatíva jelentett, s a posztmodern gondolkodók – ráismerve saját életérzésük párhuzamára – az 
egzisztencialistáknak éppen ezt az élményét (illetve az ebben az élményben gyökerező gondolatait) 
elevenítik fel. 
  
Derrida, említett előadássorozatában azt járja körül, hogy Heidegger mit gondol a szellemről. 
Megállapítja, hogy Heideggernél az ember lényege nem a szellem (a test és lélek egysége{670}) hanem a 
szubsztancia. (Ez olyan szemléletet feltételez, amelyben a lét, az adott viszonyok meghatározóbbak, mint a 
szellem változtató aktivitása). Az egzisztencialisták érzelmileg a szellem oldalán állnak, de – s ebből adódik 
tragikus tudatuk – azt látják, hogy a „szellem” mégoly pozitív erőfeszítései is önmaguk ellentétébe 



fordulhatnak a valóság nagyobb erejétől eltérítetten, s ráadásul e törekvések maguk sem mindig pozitívak. 
(Ha a szellem a „nembeli” érvényre juttatása, annál rosszabb, mert akkor a Nem maga a negativitás /is/). 
  

„A Geist annak a megnevezése is, amit Heidegger minden trónfosztástól (Entmachtung) 
meg kíván óvni. Sőt, túl azon, amit meg kell menteni, a Geist talán maga a megmentő”. 
„tisztaságát igyekszik Heidegger megmenteni, a szellem belső tisztaságát, miközben elismeri, 
hogy a Rossz, (das Böse) maga is szellemi (geistlich){671}.” (Derrida, 1995, p. 19). (Lásd az 
erről Derridától Marx kapcsán idézetteket is). 

  
A posztmodern gondolkodók a szellemi termelési mód első társadalmi megvalósítási kísérletének, az 
államszocializmusnak a kudarcából (és a fasizmus tapasztalatából) még radikálisabb következtetést 
vontak le, mint az egzisztencialisták. Ha a „szellem” (és a szellemi termelés) a világ olyan irányítása 
(valamely új irány felé mozdítása), amelyben az irány valamely „lényeg” meghatározását (felismerését, 
kiemelését, teremtését) jelenti, ily módon igen ártalmas „lényegek” jöhetnek létre{672}, erre viszont a 
posztmodernek szerint csak az anti-esszencializmus lehet a válasz. (Ez azonban a szellem lényegéről, 
aktív, alkotó szerepéről való lemondást – társadalmi síkon az alternatív termelési módért folytatott 
küzdelemről való lemondást – jelenti). 
  
Az egzisztencialisták és posztmodernek a szellemi termelési mód általuk tapasztalt csíraformáiból még 
egy komoly problémára következtettek. Arra ugyanis, hogy a „szellemi” mozzanat előtérbe kerülése 
gyakran olyan formákban (egyes szellemi funkciókra redukáltan) történik, ami egyúttal a „szellemi” 
degradálódását is jelenti. Derrida úgy fogalmaz, hogy a szellem az olyan spirituális, ami racionális, 
intellektuális és ideologikus lett{673}. De: „A spirituális degradálódása ’racionálissá”, ’intellektuálissá’ és 
’ideologikussá’ pontosan az, amit Heidegger 1935-ben elítélt.” (Derrida, 1995, p. 140). Valóban, mint 
fentebb többször hangsúlyoztuk, a szellemi termelés nem tud a saját alapjain kibontakozni, amíg három 
fő altípusa nem egyesül, s amíg ez nem történik meg, addig a külön működő, egymástól eltérő 
szemléleteket indukáló szellemi termelésfajták nagyon gyakran – éppen a többi szellemi termelésfajta 
szempontjait nem integráló csonkaságuk, egyoldalúságuk következtében – destruktív, valóban reduktív 
erőkké is válhatnak. Ha nem látjuk egyesítésük lehetőségét, akkor ez a szétszakítottságukból adódó 
gyengeség az egész szellemi termelés gyengeségének tűnhet{674}. 
  
A szellemi termelés lényege, kulcsmozzanata a tudatos, célzatos társadalomalakítás. A három fő funkció 
(illetve a rájuk épülő szellemi termelés-altípus) közül ez az irányító-integráló (fenntartó-igazgató) és a 
kritikus-változtató (társadalomátalakító) funkciók (és szellemi termelői altípusok) összeolvadását feltételezi. 
A harmadik, az innovatív funkció a motivációs alap; és a szellemi termelési mód 
kibontakozásához nélkülözhetetlen, hogy ez a termelésben addig is működő innovációs 
elkötelezettség egyrészt feltöltődjön a másik két szellemi termelésfajta társadalmi 
tudatosságával és társadalomformálási attitűdjével, másrészt a két, közvetlenül 
társadalomformáló szellemi termelésfajta megtermékenyüljön a termelési innováció 
gyakorlatiasságával, s ekként valóban és közvetlenül (és eredményesen) termelő tevékenységgé 
válhasson. Az osztálytársadalmakban dominánsan csak az innovatív és az igazgatási funkciót preferálták: 
a szellemi termelés előnyomulása a huszadik században szintén e két funkció szerepnövekedését 
jelentette, de önálló termelési mód alapjává csak az teheti a szellemi termelést, amikor a kritikus 
társadalomalakító funkció (s ebben benne van az emberi kapcsolatok alakítása, a történelem alakítása, stb.) 
válik a domináns szemponttá, s bekerül minden szellemi tevékenységbe. 



  
Az egzisztencialisták és posztmodernek e kérdésben megfogalmazott kritikája mindenesetre arra 
figyelmeztet, hogy a szellemi termelési mód fejlődése mindig problematikus irányt vehet, – s e 
veszély természetesen a kifejlett szellemi termelési módban is előállhat – ha a három funkció 
gyakorlata különválik, illetve külön úton fejlődik. 

* 

A „szellem” fogalom az utóbbi két évszázad gondolkodásában előforduló értelmezéseinek csak töredékét 
említhettük meg e fejezetben. Úgy gondoljuk, a legmeghatározóbb ebből a szempontból Hegel 
álláspontja; a többi itt idézett gondolkodó (és az egyes szellemről szóló gondolatok) említése bizonyos 
mértékig esetleges; mindenesetre szerettük volna a szellemi termelés kifejlődésének egy-egy olyan 
állomását egy-egy, arra az „állomásra” jellemző filozófussal reprezentálni, mint a szellemi termelők egy jelentős 
hányadának „szabadon lebegő” értelmiséggé válása; aztán a szellemi termelők tevékenységének ugyancsak tömeges 
betagozása a modern ipari kapitalizmus uralma alá, vagy mint a szellemi termelés individualizálódása a posztmodern 
korszakában. A „szellemről” mindezeken kívül is nagyon sok mindent állítottak ezekben az évtizedekben; 
ezen állítások elemzése, a fentiekhez hasonló értelmezése jelentős szellemi élvezetet is kínáló, fontos és 
gyümölcsöző, de egy ilyen könyvfejezet keretein belül természetesen elvégezhetetlen feladat. 
  
A lényeg az, hogy a szellemi termelés mibenlétének, a társadalom egyéb tényezőihez való viszonyának 
megértéséhez a „szellem” fogalom használatának (és egyéb filozófiai kategóriákhoz való viszonyításának) 
elemzésével közelebb lehet jutni, értelmezve az egyes álláspontok különbségei mögött érzékelhető eltérő 
viszonyt a szellemi termeléshez, s ami még fontosabb: a „szellem” fogalomhoz kapcsolódó különböző 
képzetekben kimutatva a szellemi termelés fontos összetevőit. A legabsztraktabb fogalmak is mindig 
konkrét létviszonyokra vonatkoznak, és konkrét létviszonyokat hoznak létre. Így a szellemi termelési 
mód ábrázolásában (és különösen a „szellemi” jelző mibenlétének tisztázásában) ez a helyenként 
meglehetősen absztrakt fogalmi síkokat érintő fejezet semmiképp sem volt megtakarítható. (Hiszen ezen 
absztrakt fogalmi síkokon tárult fel – vagy kapott megerősítést – a szellemi termelési mód számos olyan 
sajátossága, mint a szubjektivitás szerepének átértelmeződése; az innováció, mint a dolgokban rejlő 
törvényekre való ráismerés; a történelemnek a termelés anyagává válása; a tulajdon és hatalom, illetve az 
autonómia és szabadság termelési feltétel-volta; a szellemi termelés folyamatszerű, szintetizáló és plurális-
policentrikus természete; erkölcsi beágyazásának szükségessége, a megismerés különböző – például Hegel 
által kifejtett – mozzanatai, vagy a szellemi működés olyan elemeinek jelentősége, mint az anticipáció, az 
absztrakció vagy a szimbolizáció; a szellemi termelésben – illetve annak részmozzanatokra széttagolódásában 
– rejlő veszélyek és több más sajátosság is). 
  
A következő fejezet a szellemi termelés egy jóval empirikusabban megközelíthető összetevőjének 
elemzésére: a szellemi termelés szociológiai alanyának körüljárására irányul. 



5. fejezet 
 A szellemi termelési mód szociológiai „alanyáról” 

Az alapkérdés: jogos-e a szellemi termelési mód szociológiai alanyának az „értelmiséget” 
tekinteni? A rövidebb válasz a „nem”, hiszen már eddig is többször szóba került, hogy a szellemi 
termelésben bárki részt vehet, hogy van szellemi mozzanata a fizikai munkának is, s hogy a szellemi 
termelés kibontakozásának egyik nagyon fontos feltétele éppen az, hogy egyetlen szociológiai 
csoport se privilegizálja elitista elkülönüléssel a szellemi termelés folyamatait. Hosszabb – és 
bonyolultabb – válaszra viszont azért van szükség, mert a kérdés nem véletlenül merül fel, a szellemi 
termelés és az értelmiség összekapcsolása sokak számára nagyon is kézenfekvő asszociáció. 
  
Végtére is a szellemi munka elkülönülésétől kezdve mindig voltak olyan csoportok, amelyeknek 
alapvetően az volt a feladatuk, hogy szellemi tevékenységeket végezzenek, s a táltosok, jósok, papok, 
írnokok, hivatalviselők, próféták, költők, filozófusok, tanítók, gyógyítók, tanácsadók, jogászok, 
krónikások, deákok, vágánsok, trubadúrok, literátorok, művészek, tudósok, mérnökök csoportjainak 
elkülönülése után megjelent a modern „értelmiség”, amelynek fogalma{675} először hozza közös nevezőre 
mindezeket{676} a csoportokat. Ez a „közös nevező” annak is köszönhető, hogy a tőkés gazdaság és 
társadalom kialakulásával fontos kérdéssé válik, hogy milyen emberi tevékenységet hogyan lehet a 
haszontermelés logikája szerint működő világban elhelyezni, melyiket miként lehet a tőkés termelés 
részévé tenni, (s ennek rendszerezésére elég hosszú időn át a munkás, paraszt, értelmiségi, polgár, stb. 
kategóriák, és egyre finomabban felbontott alkategóriáik alkalmasak – az államszocializmusok átveszik 
ezeket a kategóriákat, sőt, még tisztábban alkalmazzák őket, hiszen egész társadalomképük a tőkés 
osztálytársadalom leképezésén, és elvi meghaladási szándékán alapszik). A szellemi tevékenységek 
azonban – mint erről a korábbi fejezetekben már szó volt – csak az ipari forradalomtól lesznek tudatosan 
és szisztematikusan a termelés részévé, (s először a szellemi tevékenységeknek is csak egy kis szelete: a 
mérnöki-feltalálói tevékenység). Majd mindinkább bevonódik az igazgatási munka is a tőketermelésbe. 
De csak a huszadik században, a huszadik századtól lehet szellemi termelésről beszélni, vagyis arról, hogy a 
szellemi tevékenység a termelés meghatározó elemévé (a tőkés társadalomban a tőkegyarapítás egyik 
legfőbb eszközévé) válik. A forradalmi fordulatot ebben (a tőkés termelési mód fejlődésén belül 
végbement folyamatban) paradox módon az antikapitalista marxizmus megjelenése jelenti, (amelynek 
rousseau-i és hegeli előzményeitől persze nem lehet eltekinteni), s amelynek fő hozadéka annak 
tudatosítása, hogy a társadalom viszonyai is termelhetők. Ezzel ugyanis világossá válik, hogy a már 
összefüggőnek (bár nagyon különböző alcsoportokra tagoltnak) látott értelmiségnek egésze (tehát például 
minden társadalomtudományokkal, művészetekkel, vagy akár orvoslással foglalkozó alcsoportja is) a 
termelés részévé tehető. És éppen ezzel születik meg a modern értelemben vett szellemi termelés 
rendszere{677}, (s alakulnak ki a tőkés termelési módon belül egy új alapokra helyezhető társadalom, a tőkés 
termelési módot meghaladni képes társadalom, a szellemi termelési mód feltételei is). 
  
Ha a szellemi tevékenységet végzők, mint szellemi termelők együtt lépnek fel, s válnak domináns erővé a 
társadalomban, az már a kapitalizmuson túli formáció lesz: az lesz a szellemi termelési mód társadalma. 
(Ez az „együtt-fellépés” úgy képzelhető el, mint amikor a feudális társadalom alkonyán a polgárságban 
tudatosult saját történelmi szerepe, és magukat „polgárokként” meghatározva megalkották azt a 
társadalmat, amelyben mindenki /nem több és nem kevesebb, mint/ „polgártárs”). A kapitalizmuson belül 



azonban a szellemi tevékenységet végzők még nem alkotnak ilyen társadalmi egységet. Nem alkothatnak, 
mert a tőke, amely ezt a termelési módot uralja, nem a szellemi termelés logikája szerint működik, s a 
szellemi termelést nem az azzal adekvát, hanem a saját, haszonelvű logikája szerinti módon illeszti be a 
termelés és a társadalom rendszerébe. 1. A tőkés termelési mód rendszere először is különválasztja a 
szellemi termelés tudományos-technikai-innovatív alfaját az igazgatási-adminisztratív és a 
társadalomkritikai alfajától{678}, és csak az első kettőt (de egymástól azokat is szigorúan 
elválasztva, esetenként egymással szembeállítva) engedi be a termelés folyamatába. 2. A 
szellemi tevékenységet végzőket megkülönbözteti és kasztszerűen elválasztja a fizikai 
munkavégzőktől (illetve fenntartja és megerősíti ezt a különválasztást, ami a történelem 
kezdeteitől fogva fennáll). Ez a különválasztott kaszt az „értelmiség”{679}. 3. Az értelmiség nagy 
részét – egészen addig, amíg a szellemi munka nem kezd dominálni a tőketermelés 
folyamatában, tehát a huszadik század második feléig – kívül tartja az alapvető 
osztályviszonyon{680}: így ebben az „értelmiségben” olyan csoportétosz alakul ki, amelynek 
lényege a „függetlenség” (az osztályviszonyok tekintetében is), s bár ezen értelmiség kisebb csoportjai 
a maguk függetlenségében választhatják azt, hogy részt vesznek az osztályküzdelmekben, de ezek 
értelmiségi volta az „értelmiség” függetlenséggel való önmeghatározása talaján kérdésessé válik. 
(Minthogy technikai innovátorként a tőketermelésben közvetlenül résztvevő szellemi munkavégzők is 
részei a tőkés társadalom modern kori „értelmiségének”, többnyire ők is elsősorban értelmiségiként – 
tehát az alapvető osztályviszonyba be nem sorolható társadalmi szereplőként – tekintenek önmagukra){681}. 
4. Az értelmiség ideológiateremtő (társadalomkritikai) alcsoportja a legproblematikusabb a tőke számára, 
hiszen a társadalom (tőkés) alapviszonyait szeretné megőrizni, kívül tartani a változtató tevékenységen. 
Ugyanakkor a tőkés haszonelv szerves velejárója a fejlődés és a verseny, vagyis arra nagyon is szüksége 
van a tőkének, hogy állandóan új kezdeményezések szülessenek, s ezek versenye az a terep, ahol a 
győztes a legnagyobb hasznot realizálhatja: az egész tőketermelés ezen alapul. Ebből következik, hogy az 
ideológiateremtő értelmiséget a tőke elsősorban arra igyekszik használni, hogy a 
haszontermelésnek ezt a szerkezetét képezze le, s támassza alá az eszmék szférájában. Ezért az 
ideológia a tőkés társadalomban mindig új gondolatok születését, s ami a lényeg, ezek 
egymással szembeni versenyét igényli. (Tőkés szempontból ideális esetben a gondolatok versenyét 
azok „nyerik”, amely gondolatok a legjobban harmonizálnak a gazdasági versenyben éppen élre kerülő 
irány szemléleti sajátosságaival{682}. Ez nincs mindig így, de azért a tőke érdekei szerint erre mindig rá lehet 
segíteni egyes gondolatok preferálásával és terjesztésével, mások háttérbe szorításával). A lényeg, hogy a 
gondolatok versenyezzenek, ütközzenek és idővel oltsák ki egymást. Ez a folyamat magának a 
társadalomkritikai értelmiségnek szempontjából is megfelelőnek látszik{683}, hiszen a szellemi tevékenység 
lényege az „új” létrehozása; a dolog tőkésítése „csak” abban van, hogy a tőkés versenytársadalom 
talaján a gondolatok egymás ellenében működnek, nem integrálódva-szintetizálódva (ami a 
szellemi termelési mód szempontjából a legfunkcionálisabb lenne, de a tőke számára 
kezelhetetlen){684}. 
  
Ha van „értelmiség”, akkor van nem-értelmiség is. Ha a tőkelogika haszonelvűsége úgy halmoz fel hasznot 
egyesek oldalán, hogy másokat ezzel kár ér, az „értelmiség” elkülönítése feltételezi azok tömegeit, 
akik jelentős mértékben meg vannak fosztva{685} a szellemi munkavégzés feltételeitől, akiknek 
szellemi tevékenysége csak korlátozott mértékben érvényesülhet. Ám a szellemi termelés 
előretörésével a szellemi mozzanat mind több nem-értelmiségi tevékenységnek is részévé válik. A 
szellemi termelési módban, mint korábban hangsúlyoztuk: mindenki elsődlegesen szellemi termelőként 
kapcsolódhat be a társadalomba. (Hogy ez mit jelent, erre később még kitérünk, most csak annyit, hogy 



semmiképpen sem azt, hogy minden ember egyaránt „értelmessé” válik). A szellemi termelési mód 
létrejöttében ugyanakkor kulcsszerepet játszik a tőkés termelési mód értelmisége, (tehát az elsődlegesen 
szellemi munkavégzők szociológiailag többé-kevésbé elkülönített csoportja), mert elsősorban ők, akik 
tudatosan szellemi munkát végeznek, tudatosíthatják a szellemi termelés történelmi szerepét, s 
kezdeményezhetik a szellemi termelési módon alapuló társadalom kialakulását{686}. 
  
Mindezek a körülmények meghatározzák, (s elég bonyolulttá is teszik) a szellemi munkavégzők (illetve az 
„értelmiségiek”) szerepét a társadalomban: ezt próbáljuk körüljárni ebben a fejezetben. 



Az „értelmiség” szociológiai csoportjának elkülönülése 

Nem értelmiségtörténetet írunk, a modern értelmiség kialakulásáról, a különböző értelmiségi szerepek 
kiformálódásáról az olvasót többek között olyan összefoglalásokhoz utaljuk, mint például Huszár Tibor: 
„Fejezetek az értelmiség történetéből”{687} című munkája, vagy – hogy csak az önmagában is bőséges 
magyar szakirodalomra utaljunk – Bibó István, Hajnal István, Gyurgyák János, Gyáni Gábor, Hanák 
Péter, Tőkei Ferenc, Kulcsár Kálmán, Kolosi Tamás, Andorka Rudolf, Szelényi Iván és mások e kérdést 
érintő írásai. A mi szempontunkból az a legfontosabb, hogy miképpen kapott ez az értelmiség egyre 
nagyobb és egyre sokrétűbb szerepet a termelésben. De természetesen az értelmiség kialakulását és 
szociológiai csoportként való elkülönülését nem csak a termeléshez való viszony határozta meg. Max 
Weber például, aki nagyon hangsúlyosan foglalkozik az uralom és hatalom kérdéseivel, kiemeli, hogy a 
modern értelmiség kialakulása még a feudális viszonyokból vezethető le, mikor is a feudális társadalom 
különböző szereplőinek érdekévé vált a hatalom mediatizálása, s ez létrehozta az uralkodók honorácior-
rétegét éppúgy, mint a helyi urakét, ezek egymással is ütközve végezték a hatalmon lévők és a nép 
„egymás iránti szükségleteinek” közvetítését. (Mivel az uralkodót szolgáló honorácior-réteg jelentős 
mértékben klerikusokból állt, egy újabb érdekütközési lehetőség jött létre a pápa és az uralkodók 
érdekképviselői között is – gyakran éppen a klerikusok csoportján belül is. S minthogy a közvetítő 
szerepbe beléptek a dzsentri csoportok vagy a polgárság képviselői is, ez további ellentétekkel 
gazdagította ezt a közvetítő mezőt){688}. Ez nem volt az „újkor” hajnalának specialitása, hiszen ha 
„szociológiai” szemlélettel vizsgáljuk az antikvitás, vagy az adóbirodalmak kultúráit, hasonló közvetítő 
csoportokat és ütközéseket ott is találunk; ami új volt, az ennek a közvetítésnek a kereskedő és kézműves 
városi polgárság kialakulóban lévő történelmi szerepével való összefonódása volt. Ezekből a honorácior-
csoportokból egyszerre alakul ki a modern értelmiség a modern polgársággal, vagyis kezdetben éppúgy 
„polgárok” lesznek, mint „értelmiségiek{689}”, s csak a polgári forradalmak győzelme után válik ketté 
„polgár” és „értelmiségi” útja, tehát, mint fentebb már hangsúlyoztuk, csak ettől fogva van külön 
„értelmiség”. Ám „polgár” és „értelmiségi” közös születése, – ami az értelmiségi polgárok személyében 
egyazon „születés” – magával hozta azt is, hogy a modern értelmiség: polgári értelmiség; mint szociológiai 
csoportot (tagjainak különböző eredete, és különböző frakciói állandó érdekütközései ellenére) a 
kialakuló tőkés-polgári társadalom sajátosságai határozzák meg{690}. 
  
Először is: – a rendi és a föld tulajdonán alapuló társadalomtagozódás (és a még korábbi nemzetségi-
territoriális tagozódások) tagadásával – a kialakuló „értelmiség” is önmagát alapvetően a vállalkozás és 
bérmunka viszonyrendszerében helyezi el. (Hol „vállalkozó”, hol „bérmunkás”, hol mind a kettő, hol 
„egyik sem”, de mindig ehhez viszonyítja magát). Az „értelmiségi” önmeghatározás egyszerre jelzi azt a 
munkafajta alapján való besorolást, amit a polgári társadalom alkalmaz, (s az ipari „munkástól” és a 
mezőgazdasági munkavégző „paraszttól” önmagát az általa végzett sajátos munkafajtával: a szellemi 
munkával különíti el); s ugyanakkor – mivel a szellemi munka az osztálytársadalmakban mindig a fizikai 
munkát végzők világától „felfelé” megkülönböztetett helyzetet jelentett, jelzi azt az igényt is, hogy a 
csoportot ne tekintsék a domináns osztályviszonyban alávetett csoportok egyikének, hanem olyan külön 
csoportnak, amely fontos alkotórésze az adott polgári társadalom szociális rendszerének. (Vagyis az 
„értelmiség” külön csoportként való elismer/tet/ése a polgári társadalom rendszerében olyan, mint ahogy a 
középkori polgárság magát rendként elismertetve tagozódott be a feudalizmus világába{691}). 
  



Ebben a fejezetben a főbb értelmiségi sajátosságokat külön is sorra vesszük, általános definícióként 
használhatónak tekintjük Huszár Tibor alábbi megfogalmazását: 
  

„In abstracto kimondhatjuk (…) hogy a fejlett iparral rendelkező európai országokban a 
szellemi munkások azon kategóriái tekinthetők értelmiségieknek, akik hivatásszerűen{692} és 
rendszeresen részt vesznek a társadalom – állam és gazdaság – irányításában és 
szervezésében; bonyolult szellemi operációt s nagy információs apparátust követelő 
döntések előkészítésében és meghozatalában; akik az általuk elsajátított információs anyag 
mobilizálásával biztosítják a termelés műszaki-technikai progresszióját{693}; akik a korábbi 
társadalmak által felhalmozott tudományos-szellemi értéket közvetítik; akik a tudomány és a 
művészet legkülönbözőbb területein új értékeket hoznak létre; hogy továbbá az értelmiség 
rétegekre tagolódik: a legkülönbözőbb ’hagyományos’ és ’organikus’ értelmiségi kategóriák 
együttese alkotja a modern értelmiséget.” (Huszár, 1977. pp. 10-11){694}. 



Az értelmiség sajátosságai. 1. A „tanuló” 

Az értelmiség, akár termelői, akár közvetítői szerepét, akár egyéb funkcióit tekintjük, mindenképpen 
tudásából él (amikor nem tárgyi tudása, hanem például kreativitása, találékonysága, stb. áll az általa 
folytatott tevékenységek középpontjában, e képességei is nagymértékben megszerzett tudásokon 
alapulnak. A találékony, kreatív, eszes stb. embereket pusztán e képességeikért nem tartja senki 
„értelmiséginek”; értelmiségiek éppen attól lesznek, hogy speciális, elsősorban szellemi – tehát nem fizikai 
– tevékenységet igénylő tudásokat sajátítanak el). A tudások elsajátításának folyamata a tanulás, az 
értelmiségivé válás első fázisa a „tanuló” (a diák) helyzete. (Az ipari tanuló is tanuló, sőt, ahol a „tanuló” 
szerep nem válik el ilyen határozottan, mint például a paraszti tudások elsajátítása során, a gyerek ott is 
tanul: a különbség az, hogy míg az összes többi tanulás során a tanulás szellemi mozzanatai 
közvetítések ahhoz, hogy a fizikai munkavégzést optimalizálják, a szellemi munkavégzők 
tanulásának a célja is egyrészt tisztán szellemi tudások elsajátítása, vagyis ahhoz közvetítenek, 
hogy az agymunkát optimalizálják; másrészt itt a tanulás gyakran külön, öngerjesztő céllá, a 
tanulás képességének fejlesztésévé és fenntartásává válik). 
  
A szellemi munkavégző hivatásos tanulóvá válik, és jó esetben élete végéig az is marad. Ebből az is 
következik, hogy a szellemi tudások világában erős tekintélyhierarchia érvényesül: a tanulónak 
helyzetéből adódóan tisztelnie kell tanítóit, (legalább is abban az értelemben, hogy akit valóban – tehát 
nem csak adminisztratív kényszerből, hanem a tudásátvétel szükségletéből – tanítójának ismer el, arra úgy 
kell tekintenie, hogy valamiben többet tud mint ő. Éppen ezt a „többet” kellene a tanítótól megtanulnia). 
Ilyen „tanítójukként” viszonyulhatnak a szellemi munkavégzők mindazokhoz, akik az emberiség 
tudáskincsét az ő fellépésük pillanatáig kialakították, illetve akik velük párhuzamosan, de tőlük különböző 
tudások birtokosaiként alakítják. A tekintélytisztelet nem zárja ki az ellenkezést, a kritikai attitűdöt, a 
lázadást, a tekintélykövetés elutasítását: mindez bármely követett tekintéllyel szemben bekövetkezhet, 
ugyanakkor valamilyen szempontból érvényesülnie kell, különben nincs tanulás. Ennek a 
tekintélytiszteletnek a következménye egyfelől az öntudat megerősödése (hiszen ha megtanulom azt, amit a 
tekintélyes személyek tudnak, én magam is olyanná, vagyis tekintélyes személlyé válok); másfelől viszont 
ennek ellenkezője – az alárendelt tanuló szerep és az ebből fakadó magabizonytalansági mozzanat valamilyen szintű 
fennmaradása, rögzülése – is, (hiszen az, hogy mindig van mit tanulnunk, arra emlékeztet, hogy nem tudunk 
„eleget”){695}. Ezek a következmények nem csak a szellemi tanulás, hanem bármilyen tanulás velejárói; a 
szellemi tanulásnak az a specifikuma ebben a vonatkozásban, hogy felvállalja a tanulói szerep 
végtelenítését. (A szellemi tevékenységet tanuló is befejezi „iskolaéveit”, ő maga is „mesterré”, tanítóvá 
válhat; de míg a többi tanulás esetében az „iskolaévek” kisebb értékűek a felnőtt évekhez képest, és a 
tanuló helyzetéből „felszabadul” az ember; a szellemi munkavégző életében nagyon is felértékelődhet – 
és éppen hogy a szabadság asszociációit hordozza – a tanulás fázisa; a tanulás időszaka az egész pálya 
jelképévé, s ezáltal abszolút céljává is válhat. Amikor egy mesterember mindhalálig megőrzi magában a 
tanulás késztetését, e tekintetben ő is szellemi munkavégzőként viselkedik). 
  
A tanítók tekintélyéhez igazodó tanulás alapja, hogy a közvetített tudás a Nem tudása: a tanítók tekintélye 
egyértelműen abból származik, hogy e tudás letéteményeseinek tekintik őket, a Múlt és a Jelen közti 
összekötőknek, s bár a tanulás mindig jövőre orientált (azt a jövőállapotot célozza meg, amelyben a 
tanulási folyamat már tudássá vált), de a tanulásban megcélzott jövő is a Múlt és Jelen összeköttetéséről 



(s ezen összeköttetés folytonosságának fenntartásáról) szól: a tanulás célja olyan jövő, amelyben (a 
megszerzett tudás által) a mostani tanuló lehet a Múlt és az akkori Jelen összekötője. A tekintélykövetés 
három alapvető attitűdöt mozgósít az emberben: önmaga állandó továbbfejlesztésének, korrigálásának 
igazodó attitűdjét; a követett tekintély megnyilvánulásainak formai – és tartalmi – utánzását (ezáltal az 
általa közvetített speciális eljárásmódok – és speciális ismeretek, vélekedések – belsővé tételét), illetve 
olyan komplex viselkedési szerepek kialakítását, amelyekben a tanító által közvetített minta magába 
integrálja a tanuló személyiségsajátosságait{696}. 
  
Evidencia, hogy a tanulásnak nagyon pozitívak a hatásai, mind a társadalom, mind az egyén 
szempontjából. A modern ipari társadalmakban mindig azok az országok érnek el feltűnő sikereket, 
amelyek az átlagosnál jobban fejlesztik az oktatást, (de például Giddens már az antik világban is 
kimutatja, hogy a nagy birodalmakkal szemben azok a kisebb társadalmak – görög, zsidó, stb. – voltak a 
fejlődés motorjai, ahol kialakult a „schooler class”){697}. Ami a tanulásnak az egyénre gyakorolt hatását 
illeti, a pszichológiai vizsgálatok jelzik a tanulás egyértelmű csökkentő hatását a depresszióra, a tanult 
tehetetlenségre, a kontrollvesztésre, sőt, (a lemaradás érzésből fakadó) mortalitásra is{698}, és aláhúzták azt 
az imént jelzett tendenciát is, hogy a tanulás abszolutizálódik és absztrahálódik, vagyis öncéllá és 
öngerjesztővé is válik. Mind az egyénre, mind az egyes kultúrákra kifejtett pozitív hatás természetesen 
alapvetően annak köszönhető, hogy a tanulással a Nem tudása közvetítődik, s minél intenzívebb ez a 
közvetítés, annál gazdagabban használhatja az adott kultúra vagy egyén a Nem addig felhalmozott 
ismereteit és képességeit. (Különös jelentőségre tesz szert ez a közvetítés olyan korokban és közegekben, 
amikor a Nem tudásának egy jelentős része csak az emberiség egy kis részének van birtokában, s a feladat 
e tudás megismertetése a többiekkel is: ilyen tudásközvetítést végeznek a középkor klerikusai a keresztény 
világkép, az egyházszervezési tudások, az antikvitásból fennmaradt gondolatok és a gazdálkodási 
technikák megtanulásával és továbbadásával; vagy Kelet-, és Közép-Európa – majd Ázsia, Afrika, Latin-
Amerika – újkori értelmiségijei, amikor a „fejlett Nyugat” tudásának megtanulására és közvetítésére 
vállalkoztak; a felvilágosodástól mindmáig). 
  
Ha a (polgári) értelmiséginek az a specifikuma az egyéb társadalmak „szellemi” tevékenységekre 
szakosodott embereivel szemben, hogy egyfelől kiemelt szerepet tulajdonít a munkának, másfelől ebből 
következően önmagát a fizikai munkavégzőktől elkülönült hivatáscsoportként határozza meg, ebből az 
következik, hogy egyrészt a tanulást magát is munkává nyilvánítja, munkaszerűvé alakítja, általánosan 
kötelezővé tett formájában sokáig iskolának nevezett dologházakba tereli; másrészt a szellemi tanulást 
mind határozottabban elkülöníti a fizikai tanulástól{699}. A tanulás az iskolaévekben beépül az értelmiségi 
munkájába, és az iskolaévek után benne is marad, része lesz az értelmiségi munkának. (A szellemi 
termelő, az értelmiségi társadalmi szerepnövekedésének egyik kifejeződése az „élethosszig tartó tanulás” 
eszményének egyre határozottabb hangsúlyozása a jelen társadalmában). 
  
Az értelmiségi egyik – kialakulása szerint első – alakváltozata tehát a „tanuló”, a szellemi jellegű tudások 
elsajátítója és felhalmozója, s ezen alakváltozat sajátosságai az egész értelmiségi léthelyzet fontos részét 
képezik{700}. 



Az értelmiség sajátosságai. 2. A „reflektált” 

Az értelmiség következő sajátossága abból adódik, ami már tanulásának is lényeges vonása: az általa 
elsajátítandó tudás nagy mértékben absztrakt tudásokat jelent, eleve megkívánja az elvonatkoztatás 
képességének fejlesztését, s a jelentős részben erre épülő oktatás kifejleszti azt a hajlamot, hogy a világ 
jelenségeihez az értelmiségi meghatározott távolságból viszonyuljon. Ez egyrészt absztrakciót jelent: a 
jelenségszintből elvont „lényegek”, fogalmak kiemelését, elvonatkoztatását; másrészt reflektáltságot: a 
valóság kívülről, mintegy szemlélőként való megközelítését, elemzését, értelmezését, értékelését – (tehát 
megint csak fogalmi természetű jellemzőkkel való felruházását). 
  
A reflektáltság nagyon fontos mindenfajta szellemi innovációhoz, legyen az az anyagi világ 
megismerésében tett lépés, a társadalmi viszonyok változtatása vagy éppen az igazgatás hatékonyságának 
növelése. Ahogy az ember az anyag megmunkálásához, ember számára valóvá igazításához a szerszámok 
közvetítését veszi igénybe, minden új szellemi mozzanatra való ráébredéshez is kell egy ilyen „szerszám”. 
Ahogy a kőfaragó azt mondja: itt vagyok én, ott van a kő, közöttünk egy keményebb vagy élesebb kő, 
(vagy később: fémszerszám) amelyet rácsapva a megfaragandó kőre, át tudom azt alakítani (és ennek a 
gondolatmenetnek – a fizikai munka szellemi mozzanatának – kulcseleme az „itt vagyok én, ott van a kő”; 
vagyis az eltávolítás, mert amíg magamat az anyagi világban szétválaszthatatlanul benne élőnek fogom fel, 
addig nem tudom azt az akaratom szerint alakítani); ekként a döntően a szellemi erőit használó embernek 
is szét kell választania az alanyt és a tárgyat, önmagát és amiről gondolkodik, hogy aztán valamilyen 
szellemi szerszámmal (fogalomalkotással, analízissel, osztályozással, kételkedéssel, kritikával, 
szintetizálással, szimbólumképzéssel, stb.) alakíthassa is gondolkodása tárgyát. A gondolkodásnak is lehet 
tárgya a kő természete (az ilyen típusú szellemi mozzanat természetesen minden fizikai munkának is 
része), de lehet tárgya az emberi társadalom, vagy az ember önmaga is: a gondolkodás mindehhez 
viszonyul, mindezekre reflektál, s ezáltal önmaga is fejlődik; ahogy egyre absztraktabb, egyre finomabban 
megkülönböztető fogalmakat alkot az anyagi világról, a társadalomról vagy önmagáról, úgy egyre 
bonyolultabb szellemi eszközöket is használ, egyre több áttétel mozgósítódik az alany és a tárgy között, 
bárki is az alany, és bármi is a tárgy. (Ha megkülönböztetjük egymástól az önreflexiót és a társadalomhoz 
való reflektált viszonyt, azt látjuk, hogy korszakonként és társadalmanként változóan hol inkább az egyik, 
hol inkább a másik nevezhető jellemzőnek az adott kor és társadalom értelmiségieinek körében, de 
optimálisnak persze a kétféle reflektáltság együttese tekinthető, hiszen ezek egymás kontrolljaiként is 
működhetnek: az egyén önmagával szembeni távolságtartása segíthet a társadalom viszonyainak 
objektívebb és differenciáltabb szemléletében, a társadalommal szembeni reflektált viszony pedig az 
objektívebb és differenciáltabb önszemléletben). 
  
A szellemi munkának egyik leglényegibb összetevője tehát ez a reflektáltság (és az attól elválaszthatatlan 
absztrakció), ennélfogva a szellemi munkavégzőt az is megkülönbözteti a fizikai munkavégzőtől, 
hogy még egy (vagy több) lépéssel távolabb lép a tárgyától: (ha a kőfaragó a követ nézi kívülről, a 
szellemi munkát végző az egész folyamatot – kövestől, szerszámostól és kőfaragóstól, aztán még 
távolabbról, miközben magáról a szemlélésről is megállapításokat tehet, és így tovább). Ennek 
következtében a szellemi munkavégző úgy tűnik fel a fizikai munkát végzők (vagy a társadalmi létben 
akciókat végrehajtók, például harcosok, másokról gondoskodók, stb.) szemében, mint aki (őhozzájuk 
képest) „kívül van a dolgokon”, csak „közvetve ismeri az életet, a világot”, életidegenebb, mint ők maguk. A 



szellemi munkavégző persze bizonyíthatja, hogy ez nem így van, hiszen ő is képes lehet nagyon aktívan 
és hasznosan cselekedni, akár az anyag, akár a társadalmi viszonyok, akár a psziché „megmunkálása” 
terén{701}, a szellemi munkavégzők csoportjának (csoportjainak) elkülönülése azonban csoportsajátosságként 
ezt a reflektált, (s így a többiekhez képest kevésbé „életközeli”, kevésbé közvetlen) jelleget mindenképpen 
hozzátársítja a szellemi munkavégzőkhöz{702}. 
  
Amikor a szellemi munkavégzőkből kialakul a modern értelemben vett (polgári) értelmiség, ez a 
reflektáltság az értelmiségiektől megkívánt szaktudás különböző technikáiban ölt testet (például a 
„tudományosság” – egyre fejlődő, változó – modern kritériumaiban, az igazgatás egyre bonyolódó 
különböző bürokratikus szabályaiban, a jogrendszer és a jogalkalmazás „finomodásában”, vagy az éppen 
domináló ideológiai paradigma kulcsértékeinek alkalmazásában). A reflektáltság ugyanakkor az 
értelmiségit ki is emeli az uralkodó társadalmi viszonyok „sűrűjéből”, vagyis megerősíti azt az alaphelyzetét, 
hogy külön csoportot képez a társadalomban, nem tartozik az alávetettek közé, de a csoport egésze az 
uralkodók, a hatalmat gyakorlók körébe sem sorolható. Ebből a szempontból az értelmiség a 
„szemlélődők” csoportja (ebből absztrahálja W. Benjamin Baudelaire nyomán a „flâneur” ideáltípusát), s 
éppen e tulajdonsága miatt számít oly csökkent értékűnek a „cselekvők”{703} szemében.{704}. 



Az értelmiség sajátosságai. 3. Az „autonóm” 

A szellemi tevékenységre jellemző távolító attitűd következménye a következő csoportsajátosság (és 
nagyon alapvető „értelmiségi” érték): az autonómia; különösen a gondolkodás függetlenségének és szabadságának 
a követelménye. A szellemi munka ősidőktől fogva bizonyos privilégiumokat jelentett: ezek sok esetben 
nem hatalmi privilégiumok voltak, hanem mentességek (például több-kevesebb mentesség a fizikai munka 
alól – a helyette végzett szellemi munka fejében; mentesség az alávetettségből adódó szolgálatok alól, 
mentesség a közösség tagjaként végzett cselekvések, például a harcban való részvétel alól, stb.). Sokak 
számára ezek a mentességek jelentették azt, ami miatt „megérte” szellemi munkát végezni, s ez a 
kivételesség, kivételezettség a függetlenség, az önelvűség, az autonómia egyre határozottabban 
körvonalazódó eszményéhez vezetett. A tapasztalatok is azt igazolták vissza, hogy a szellemi tevékenység 
minél sikeresebb működésének feltétele is a függetlenség: bár a függőség, a rákényszerített követelmény-
keretek (a „pálmára nehezedő terhek”) is nagy teljesítményeket hozhatnak ki a szellemi tevékenységeket 
végzőkből, minél szűkebbre szorítják ezeket a kereteket, vagyis minél kisebb teret engednek a gondolatok 
autonóm építkezésének, annál kevésbé tudnak ezek a gondolatok kibontakozni. Az tehát, hogy 
(legalább) a gondolkodás hadd legyen szabad, független és autonóm, kezdettől fogva fontos 
eszménye és követelése a szellemi munkavégzőknek. (Később látni fogjuk, hogy a legkorlátozóbb 
korlátokat gyakran egyébként éppen maguk a szellemi munkavégzők állítják a szellem szabad szárnyalása 
elé). 
  
A függetlenség vágya is általános emberi tulajdonság{705} (és az emberi Nem azon lényegéből fakad, hogy 
individualitásokban létezik, és az egyes individuumok mindig leginkább a másoktól őket 
megkülönböztető sajátosságaik által tudnak a leginkább hasznára lenni az emberi nemnek); de a szellemi 
tevékenységben ehhez is egy újabb dimenzió társul: míg a többieknek mindaz a tudás, ami az 
emberiség közkincsévé vált, állandóan használt „javakat” jelent, (amivel szemben egyáltalán 
nem akarnak függetlenek lenni); aki szellemi tevékenységet végez, annak ezzel a „közkinccsel” 
szemben is függetlennek kell lennie. Ő is használja ezeket a javakat, mint bárki más, de közben – 
függetlenségével élve – kritikai attitűdöt is gyakorol velük szemben, (a szellemi tevékenységből következő 
egyéb sajátosságok között ez a szellemi autonómia-szükséglet is szerepet játszik a szellemi munkavégzők 
jellegzetes kritikai attitűdjének és iróniájának kialakulásában) – s ezáltal módosítja (vagyis éppen ezáltal 
gyarapítja) őket; megkérdőjelezi a kánonokat és új kánonokat hoz létre. (Ez bárkire érvényes, amikor 
szellemi tevékenységet végez). A szellemi függetlenség minden kreativitás és innováció alapfeltétele{706}. 
  
Az autonómia másik eleme a „mentességnek” tartalmat adó lényeg, hogy tudniillik a szellemi tevékenység 
végzője éppen azért mentesül sok, a többiekre érvényes kötelezettség alól, hogy nyugodtan 
elmélyülhessen a szellemi tevékenységben. Ezt a jogot mindenáron biztosítani próbálja a maga számára. 
Ennek (egyik legrégebbi ismert) szimbolikus sűrítménye az archimédeszi „Ne zavard köreimet!” (A híres 
legenda ugyan úgy is értelmezhető, mint a szellemi munkavégző életidegenségének bizonyítéka, hiszen 
azt bizonyítja, hogy a maga „álomvilágába” merülő tudós még a legelemibb önfenntartó ösztönét is 
elnyomja; a történet évezredeken át azonban ennél sokkal hangsúlyosabb felemelő hatást gyakorolt 
maguknak a szellemi munkavégzőknek az öntudatára: a történet ebben az olvasatban arról szól, hogy a 
szellem embere a maga elhivatottságában és szellemi függetlenségében fölé emelkedik a kardok és 



lándzsák alantas világának, s még a halálnak is; szelleme függetlenségét nem rendeli alá még az 
életösztönnek sem){707}. 
  
Az autonómia, a szellemi függetlenség, a gondolkodás szabadsága a szellem embereinek nem egyetlen, s 
nem is mindig domináns eszménye, (mint látni fogjuk, van, amikor más eszményt preferálnak helyette); 
de a történelem során rendre visszatér, s a szellemi munkavégzők egyik legfőbb támasza a hatalom és a 
gazdagság erőivel szemben. A (polgári) értelmiség kialakulásával pedig kétszeresen is megnő a 
jelentősége. Egyrészt a szellemi tevékenység autonómiája az egész polgárság számára mintaadó: a szellem 
függetlenségében, a szabad gondolatban – a feudális függésrendszerrel szemben – a polgár a maga 
vállalkozásának függetlenségét igenli, az autonóm szellemi tevékenységet a független vállalkozás 
modelljének tekinti. Ezért a polgárság hatalomátvételét mindenütt szabad gondolkodók, vélekedők 
megjelenése, a polgári forradalmat egy fajta szellemi szabadságharc előzi meg. A szabadság, 
függetlenség, autonómia értéke az, amelyben az értelmiségi és a polgár a legharmonikusabban 
találkozik{708}. Másrészt azonban az értelmiség ezután a polgártól (és annak gazdasági 
hatalmától) való szellemi függetlenségét is fontosnak tartja kinyilvánítani. (Mind a 
feudalizmusban, mind a polgári társadalomban gyakori az az ellentmondásos helyzet, hogy a szellemi 
munkavégzőnek mecénásra van szüksége, ezért valamiféle függést vállal – korábban a rendi, később a 
pénzhatalom képviselőihez kötődően –; de, megfutva, ha kell, a tiszteletköröket a mecénás előtt, szellemi 
függetlenségének, gondolatai szabad szárnyalásának igényét nem kívánja föladni). 
  
A modern értelmiséginek a szellemi autonómia mintegy „munkaköri kötelességévé” válik: ezt az juttatja 
érvényre, hogy a különböző értelmiségi tevékenységterületeken a szakszerűség rombolójának, tehát 
negatív tényezőnek tekintik a pártosságot, az ideologikusságot, és azt ismerik el igazán hiteles 
(értelmiségi) teljesítménynek, ami minden efféle befolyástól mentesnek tűnik. Az értelmiség jelentős 
részének huszadik század eleji kiszakadása a termelés alapvető viszonyainak meghatározottságából (illetve 
távolmaradása ezektől a viszonyoktól) a „szabadon lebegő” értelmiség mannheimi típusát hozza létre, 
amelynek egyfelől gyengesége, hogy gyökértelenül „lebeg”, másfelől viszont a kialakuló új 
függésrendszerek világában őrzi az értelmiség szempontjából „eszményinek” tekintett független 
alapállást. Benda, mint korábban erről már szó volt, a totalitárius, államcentrikus rendszerek megjelenése 
idején hirdeti a függetlenség-eszmény „írástudók” általi megőrzésének szükségességét. (A diktatúrákban 
valóban megnő az értelmiségi autonómia mintaadó jelentősége: ezért kaphat erkölcsi jelentőséget ilyenkor 
például a más körülmények között ilyen jelentéssel nem bíró apolitikusság, az esztéticizmus, vagy más, a 
politikai hatalom kívánalmaihoz képest inadekvát szellemi tevékenység – mint a szellemi autonómia 
megnyilvánulása). 
  
Az értelmiség autonómiája természetesen maga is hatalmi tényező lehet. Egyfajta védettséget jelenthet a 
mindenkori hatalommal szemben (ilyen autonómiákat már a középkorban kivívtak maguknak az 
egyetemek, – még korábban, és még alapvetőbben a középkor legfőbb szellemi intézménye, az egyház – 
de autonómokká válnak a bíróságok, bizonyos tekintetben a kórházak, s egyéb értelmiségi intézmények is). 
Ennek az autonómiának és védettségnek a talaján azután relatív hatalmi bázisok jöhetnek létre egyes, az 
adott intézményeket irányító értelmiségi csoportok számára (minthogy minden „intézménynek” mindig 
részét képezik, fogalmához tartoznak a benne rejlő hatalmi lehetőségek is). Az intézmények 
autonómiájáért, illetve annak korlátozásáért a felettes államhatalommal folytatott küzdelmek ezért olykor 
értelmiségi szabadságküzdelmek; olykor a felvilágosult állam küzdelmei egy begyepesedett, hatalomőrző 
értelmiségi csoport relatív hatalmának megtöréséért; s nem ritkán kétféle hatalmi törekvés érdekküzdelmei a 



mindkét hatalomnak méltatlanul alávetettek felett. Önmagában sem az intézmények autonómiája, sem 
annak megszüntetése nem minősíthető pozitívnak vagy negatívnak. Ami valóságos értéktartalommal bír, 
az a szellemi szabadság, függetlenség lehetősége (akár az államhatalommal, akár egy adott intézmény helyi 
hatalmával szemben kell megvédeni), s nem elég az intézmény autonómiája az államban, ha nincs adva az 
egyének autonómiája az intézményben. Elvben azonban az értelmiségi jellegű intézmények autonómiája 
(maga az a tény, hogy a szellemi munkára szakosodott intézmény nincs alávetve munkájától független 
felsőbb hatalmaknak) adekvátabb alapokat nyújthat a szellemi szabadsághoz is. 
  
Az autonómia lényege a függetlenség, de ez nem azonos a kontrollálhatatlansággal. A társadalom léte 
igényli, hogy minden eleme felett valamilyen kontroll érvényesüljön (hiszen ellenkező esetben lehetőség 
nyílhat az egyéneket érintő gyilkosságtól, erőszaktól az egész emberiség elpusztításáig bármiféle 
devianciára). Az örök kérdés csak az, hogy ki gyakorolja a kontrollt. (Az önkontroll, az önkormányzás 
lenne a legtermészetesebb, de ez sem jelent garanciát. Többféle jó megoldás is lehetséges, ezek közös 
lényege abban ragadható meg, hogy a kontrollt gyakorló ne legyen azonos azzal, akit kontrollálnak, de a 
kontrolláltak ismerjék el a legitimitását{709}). 
  
Merton ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az autonómia az ellenőrizhetőség elé is bizonyos korlátokat 
állít, s itt az intim szférának a nyilvánossággal szembeni védelmét hangsúlyozza, (tehát az autonómia 
intimitás-mozzanatát emeli ki): 
  

„Az értékek és normák funkcionális komplexumaként felfogott tudományos szabadságnak 
természetesen szerves része, hogy az oktatót nem figyelheti meg együtt és külön-külön 
mindenki, aki szeretné rákényszeríteni kívánságait. (…) Amit olykor ’a magánélet 
szükségletének’ mondanak – vagyis bizonyos cselekedetek és gondolatok kivonása a többi 
ember felügyelete alól –, az csupán individuális megfelelője a társadalmi struktúra egyik 
funkcionális előfeltételének, annak ugyanis, hogy bizonyos fokig meg kell akadályozni a 
viselkedések teljes megfigyelhetőségét. Máskülönben a szó szoros értelmében elviselhetetlen 
nyomás nehezedne az egyénre, hogy részleteiben eleget tegyen valamennyi (s gyakran 
ellentétes értelmű) társadalmi normának. (…) A társadalmi rendszereknek megfelelő módon 
biztosítaniuk kell azt, amit a franciák quant-à-soi-nak neveznek – azt tehát, hogy az én-nek 
legyen egy része, amelyre nem vonatkozhat, amelyet nem érinthet a társadalmi felügyelet”. 
(Merton, 1980, pp. 742-743). Merton tehát arra figyelmeztet, hogy nemcsak a „fenti” 
hatalmak hozhatják káros függésbe a szellemi munkavégzőket, hanem „a társadalom” is, s a 
szellemi szabadságot és autonómiát ebben a vonatkozásban is biztosítani kell{710}.{711} 



Az értelmiség sajátosságai. 4. A „vélekedő-megítélő” 

A szellemileg valóban független ember egyik leglényegesebb szellemi tevékenysége az, hogy 
(önállóan) „vélekedik” a dolgokról, különböző szellemi képességeit mozgósítva megítéli azokat. 
Ez is azóta így van, amióta egyáltalán létezik szellemi tevékenység; persze ennek a vélekedésnek mindig 
voltak korlátai: annak a közösségnek a világképe, amelynek az egyén a tagja, nagy mértékben 
korlátozhatja, hogy meddig mehet el a szabad gondolat, kétségbe vonhatja-e az ősök tekintélyét, az 
isten(ek) uralmát, vagy más, a létet meghatározónak gondolt törvényeket. A szellemi munkavégzők 
ezeket a korlátokat is mindig feszegették, időnként át is hágták, de egészen az európai újkor beköszöntéig 
– legalábbis intézményesen – alá voltak vetve a társadalmi rend a közvélekedést is szabályozó 
mechanizmusainak. Az európai újkor, a polgári társadalom kiformálódása azonban olyan szereplőt állít a 
társadalom domináns pozíciójába, az uralkodó termelési módot meghatározó szerepbe, amelynek – a 
korábban csak a görög demokrácia szabad polgárai között tapasztalt módon{712} – létérdeke a gondolkodás 
minél korlátozatlanabb szárnyalása{713}. Bár a szellemi termelés csak a huszadik században lesz a 
haszonszerzés fő – és domináns termelési rendszerré szerveződő – forrása, az innováció szellemi 
mozzanata kezdettől fogva nagyon fontos része a tőkés termelőmódnak is, (s nem utolsósorban 
éppen ezért lesz központi jelentősége a társadalmi viszonyok alakításában is). Mint később még erről szó 
lesz, a polgárság az első (és talán egyetlen) „forradalmi” osztály, amely saját termelőmódjának innovatív 
természetét az (őt korlátozó) társadalmi viszonyokra is kivetíti, és azokat is meg kívánja újítani; 
kifejlesztve ehhez a polgári nyilvánosság rendszerét. 
  

„Ez (…) olyan mértékben fejlődik ki, amilyen mértékben a polgári társadalom 
magánszférájában a közérdeket már nemcsak a felsőbbség tartja szemmel, hanem az 
alattvalók is mint sajátjukat veszik tekintetbe{714}. (…) az állammal szembekerült társadalom 
világosan elkülöníti a közhatalomtól a magánterületet, másrészt azonban az élet 
újratermelését a magánháztartás korlátain túl közérdekű üggyé teszi, a közigazgatással való 
folytonos érintkezés zónája abban az értelemben is ’kritikaivá’ válik, hogy az okoskodó 
közönség kritikáját idézi elő{715}.” (Habermas, 1971, pp. 44-45). A „kritikai” attitűd 
meghatározóvá lesz, és feltételezi az egyes egyének viszonylagos egyenlőségét, mert ez a 
kritikai jellegű vélekedés mindig „egy magánember ítélete marad az összes többi 
magánember ítélete között, akik végső soron a saját magukén kívül senki ítéletét nem 
tekintik kötelező érvényűnek.” (Habermas, 1971, p. 65). Ez tökéletesen megfelel a (tőkés) 
polgári társadalmi berendezkedésnek, amelyben az innováció függvényében hol ez, hol az a 
vállalkozás válik a gazdaság motorjává, (s ezért a politikai szférában sem egyes hatalmi 
csoportok hatalomba-rögzülése, hanem az állandó megújítás az adekvát forma, amelyet a 
mindig csak relatív érvényű egyéni vélekedés és kritika biztosíthat). 

  
A szabadon vélekedő szellemi munkavégző így ebben az értelemben a polgár „ideáltípusává” válik, s 
éppen ezért is formálódhat éppen ebben az időszakban önálló társadalmi csoporttá, „értelmiséggé”{716}. 
(Ez két nagyobb fázisban történik: először az individualitás kerül a piedesztálra, s a polgár ideáltípusaként 
megjelenik a transzcendált individuum: – a szellemi munkavégző sűrített, idealizált formája, – a „zseni”: 
kialakul a művészi és tudományos alkotás kultusza. A második fázisban a vélekedés, a megítélés, – 
amelyet a zseni „felsőbbrendűségén” keresztül a legfőbb legitimáló erővé magasztosítottak – minden 



értelmiségire kiterjesztve általános értelmiségi funkcióként lesz mindennapossá: ebben a fázisban az 
„értelmiségi” már nem ideáltípusa a polgárnak, csak helyettesítője, ágense, akinek vélekedését, ítéleteit a 
polgár ugyan bizonyos helyzetekben elfogadja, hagyja, hogy „helyette gondolkodjék”, de nézőpontját 
semmiképpen sem tartja saját vélekedéseinél, ítéleteinél kompetensebbnek, s ha úgy látja helyesnek, saját 
vélekedéseivel, ítéleteivel felülírja az értelmiségi véleményeket). A (polgári) értelmiség annyiban marad a 
polgár ideáltípusa, amennyiben megmarad polgárinak, a tőkés polgárnak megfelelő nézőpontokat 
megfogalmazónak{717} (e megfogalmazóképesség teszi a szellemi munkavégzőt, az értelmiségit a polgári 
társadalomban hivatásos – tehát éppen erre a munkára alkalmazott – vélekedővé, ítélkezővé vagy éppen 
kritikussá){718}. Mindenesetre az értelmiségitől – és valóban mindenkitől, akit „értelmiséginek” tekintenek – 
elvárják, hogy „vélekedjék”, hogy saját (legalábbis sajátnak tűnő) ítéleteket hozzon{719}. 
  
Nagyon fontos azonban az is, hogy ez a „vélekedés”, „ítélet”, amelynek lényegéhez tartozik, hogy relatív, 
hogy csak „egy magánember ítélete marad az összes többi magánember ítélete között”, mégis – amíg 
szükségesnek tűnik – legitim (tehát törvényszerűnek látszó) ítélet legyen, ezért (a polgári értelmiség 
meglétének egész korszakában) az értelmiségi vélekedéseket, ítéleteket olyan formai kritériumokkal 
választják el a nem-értelmiségi vélekedésektől, amelyek azután mintegy az értelmiséghez tartozás 
kritériumaivá válnak{720}: például a „tudományosság” törvénynek tekintett követelményeivel. (A 
művészetekben, ahol nehezebb ilyen kritériumokat rögzíteni, a korstílushoz és annak esztétikai 
kánonaihoz való igazodás válik hasonlóképp formai követelménnyé). Az innováció érdekében mindig 
meg kell hagyni az egyes értelmiségieknek azt a jogát, hogy ezeket a törvényeket is kikezdjék, de mint 
Kuhn a paradigmaváltásokról szóló híres elemzésében{721} bemutatja, az ilyen renitens fellépést is csak az 
igazolja (a polgári tudományosság és gondolkodás korszakában), ha paradigmaváltást indít el, vagyis ha 
új, egy újabb korszakon át rögzíthető formai kritériumok forrásának bizonyul{722}.{723} 



Az értelmiség sajátosságai. 5. A „törvényalkotó”(normaalkotó) 

A vélekedés (és főleg a szükséglet annak relatív legitimitására) a szellemi munkavégzők azon 
részét, amelynek kompetenciáját a többiek legalább időlegesen elismerik, a törvényalkotó, 
normaalkotó helyzetébe hozza. A történelem során e törvényalkotók nem saját jogon váltak 
„törvényalkotóvá”, s az általuk megalkotott „törvények” és normák gyakran nem is az ő nevükhöz 
kötődtek, hanem az őket alkalmazó uralkodóéhoz{724} vagy testülethez (például egyházhoz), s legtöbbször 
egy még erősebb legitimáló hatalom, az istenség kinyilatkozásaként. (Egyes esetekben valóban maga az 
uralkodó volt a törvény-, illetve normaalkotó, de egyrészt utólag szinte lehetetlen megállapítani, hogy egy 
ilyen nagy hatású szellemi konstruktum – mint Hammurábi, Mózes, Szolón, Lükurgosz, Szent István, stb. 
törvényei, egyes kultúrhéroszoknak tartott vezetők újításai, Krisna tanításai, stb. – valójában kitől is 
származik, másrészt, amikor a vezető valóban maga a törvény-, illetve normaalkotó, akkor ebben a 
szerepében ő is elsődlegesen szellemi munkavégzőnek tekinthető). Amikor egy-egy szellemi 
munkavégzőt elismertek „törvényalkotónak”, s mint ilyen, kiemelkedő személynek, alkotása valóban 
„törvénnyé” válásához, (még ha csak olyan törvényről volt is szó, mint például egy esztétikai kánon) 
akkor is mindig szükséges volt a világi hatalom szentesítése, és – a történelem nagy részében – még több: 
az isteni szentesítés is. (Az egyházak a legtöbb ilyen esetben a szó szoros értelmében a „szentté” 
nyilvánítással biztosították{725}, hogy egy-egy szellemi alkotót tartósan „törvényalkotónak” ismerjenek el). 
  
A polgári korban ebben is változás történik. Az a lényegi elem mindenképpen megmarad, hogy a világi 
hatalom szentesíti az egyes szellemi alkotók újításait (a szó szoros értelmében vett törvényeket továbbra 
is „törvényerőre” emelve, de például egy-egy tudományos, művészi, mérnöki vagy orvosi produktumot 
olyképpen, hogy hivatalos tananyaggá teszik, vagy a hivatalos médiában propagálják, standardizálják, 
hatékonyságát bizonyítottnak nyilvánítják, stb{726}. Az isteni szentesítés az egyház és állam modern kori 
szétválasztása után már nem meghatározó feltétel){727}. A polgári korral bekövetkező változásnak viszont 
az a lényege, hogy az igazság relativitását magát ismerik el alaptörvénynek a „haladás” eszmény 
jegyében. Ez egyrészt az érvényesnek elfogadott törvények sokkal gyorsabb váltakozása révén a 
korábbiaknál jóval rugalmasabbá teszi a társadalmat, másrészt a szellemi munkavégzők jóval szélesebb 
körét vonja be a „törvényalkotás”, „normaalkotás” munkájába, harmadrészt, és a jelen könyvben 
tárgyaltak szempontjából ez a leglényegesebb: az értelmiséget (mint új társadalmi nagycsoportot) saját 
jogán (pontosabban, mint az előző alfejezetben jeleztük: a minden polgárt egyenlően megillető vélekedési 
lehetőség – és az értelmiséghez, mint hivatásos vélekedőhöz kötött többlet-kompetencia – jogán) ismeri 
el törvényalkotónak{728}. Az értelmiség meg is alkotja ezeket a törvényeket és normákat{729} (a filozófiától, 
társadalomelmélettől az egyes szaktudományokon, művészeteken át a hétköznapi praxis megannyi 
eleméig); s ebben a három fő értelmiségi tevékenységterület mindegyike mozgósítódik: az innovátorok és 
a társadalomkritikusok „felfedezik” vagy „feltalálják” a törvényeket, a szellemi munkavégzők 
adminisztratív igazgatási csoportja pedig a hatalmi mechanizmusokat állítja e törvények mögé. Nagyon 
lényeges azonban, hogy a polgári társadalomban, mint már többször hangsúlyoztuk, a három értelmiségi 
területet szigorúan szétválasztják egymástól, (hogy fölöttük a tőke dominanciáját egyértelműen 
biztosíthassák). A társadalomkritikusok társadalmi törvényeket „fedeznek fel”, illetve módosítják a 
fennállóakat, de ezek gyakran nem kerülnek összefüggésbe az egyes szakterületeken elismert törvényekkel, s 
megfordítva, az egyes szakterületek innovátorainak „találmányait” és „felfedezéseit” sokszor csak az 
adott szakterületen ismerik el törvénynek. Az adminisztratív-igazgatási terület értelmiségiei maguk pedig csak 



úgy válhatnak „törvényalkotóvá”, (s nem csak törvény-szentesítővé vagy törvényalkalmazóvá), ha 
kilépnek bürokratikus szerepkörükből, és átkerülnek a másik két csoport valamelyikébe. (Mint később 
látni fogjuk, a marxizmus az első olyan próbálkozás, hogy a „törvényalkotás” a három területet egyszerre 
és egymással összekapcsoltan érintse. E lehetőség megjelenésének ellenreakciójaként a tőke egyrészt 
létrehozza a három területet szintén egyszerre érintő törvények létrehozására képes, csak éppen a tőkés 
rendszer fenntartását szolgáló totalitárius formákat, másrészt és alapvetően úgy reagál, hogy minden ilyen 
összekapcsolási lehetőséget „totalitarianizmusként” elutasít). A három terület viszonyát a polgári 
korszakban döntően az jellemzi, hogy a másik két értelmiségi terület az innovációs tevékenység dominanciája 
mellett működik{730}: a társadalomváltoztatást – illetve az erre vonatkozó törvények megalkotását – (a 
hatalom polgári megragadása után) már csak annyiban látják szükségesnek, amennyiben ez az innovációt 
(és közvetve a haszonelv minél zavartalanabb érvényesülését) szolgálja, mint ahogy az ideálisnak tartott 
esetben az adminisztratív-igazgatási tevékenység is ennek van alárendelve{731}. 
  
A tőkés termelési mód felívelő szakaszában mindez többé-kevésbé harmonikusan működik. 
Amikor azonban egy termelési mód eléri társadalmi progresszivitásának zenitjét, és a 
közvélekedésben, közérzetben egyre nagyobb súllyal kerülnek előtérbe a rendszer negatívumai, 
a rendszeregész legitimitásával a hivatalosan szentesített törvények legitimitása is meggyengül, 
s ez az egész értelmiségi törvényalkotás, normaalkotás pozícióit is megrendíti. Amikor a 
tizenkilencedik század közepén ez a folyamat elkezdődik, a társadalomkritikai értelmiség ugyan rögtön 
felveti egy új termelési mód kialakításának szükségességét és lehetőségét, s ehhez kapcsolódóan jelzi, 
hogy az értelmiségi „törvényalkotás”, „normaalkotás” továbbra is működhet, ha legitimitás-igényét többé 
nem a tőkés rendszerbe (hanem a létre jöhető új termelési mód – az akkori elképzelések szerint: a 
„kommunizmus” – rendszerébe gyökerezteti), a tőke azonban ezt a támadást hosszú távon el tudta 
hárítani annak bizonyításával, hogy a „kommunista” társadalmak működésképtelenek, (s ezért valójában 
ezek sem legitimálják az értelmiségi „törvény-, és normaalkotást”). Egy ideig a fennálló rendszer 
működtetői még próbálkoztak az antikapitalista ideológiákkal versenyeztethető szellemi konstruktumok 
„törvénnyé” emelésével, de a huszadik század második felére inkább az vált jellemzővé, hogy magának a 
törvényalkotásnak (és normaalkotásnak) a lehetőségét vonták kétségbe. (Ennek egyik első megnyilvánulása volt, 
amikor Parsons a társadalomtudományban a nagy elméletek alkotása felől a „középfajú” elméletek felé 
igyekezett terelni a társadalomtudósok törekvéseit; később egyre erősödött a relativizmus, a 
„törvényekben” való kételkedés, az „anti-esszencializmus”, az „általános” elveknek és 
törvényszerűségeknek a gyakorlat konkrét követelményei alá/mögé rendelése{732} – s a törvényekben való 
kételkedés elérte még a természettudományokat is). 
  
Ezt, az eleddig a posztmodern szkepszisében tetőző folyamatot ábrázolja Bauman{733} úgy, hogy a 
törvényalkotó (legislator) értelmiség átadta helyét az interpretátor értelmiségnek{734}. Törvények nincsenek, 
csak értelmezések). Ennek a folyamatnak lényeges fejleményeként rögzíti azt is, hogy az értelmiségen 
belül elkülönülnek az „entellektüelek”, akik (az értelmiség által megalkotható törvények mind szűkebb 
területre való visszaszorításával szemben) megpróbálják teljes erejében és legitimitásában megőrizni az 
értelmiség törvényalkotó funkcióját, „feltámasztani az értelmiség XVIII. századi tekintélyét” (legalább) a 
morális értékek és az esztétikai ítélet területén. 
  

„Amikor e század korai éveiben megalkották, az „entellektüel” szó kísérlet volt arra, hogy 
visszahódítsák, s jogaiba visszahelyezzék azt a központi jelentőséget és azokat a globális 
vonatkozásokat, amelyek a Felvilágosodás idején a tudás termeléséhez és elterjesztéséhez 



asszociálódtak. A szó írók, költők, művészek, újságírók, tudósok és más közszereplők tarka 
csoportját illette, akik erkölcsi kötelességüknek és kollektív joguknak érezték, hogy a nemzet 
érzületeire gyakorolt hatáson és politikai vezetőinek formálásán keresztül közvetlenül 
beavatkozzanak a politikai folyamatba. (…) A szó ettől kezdve mozgósító felszólítás volt, 
felszólítás az igazság, a morális értékek és az esztétikai ítélet egységét megtestesítő és 
gyakorlatukban érvényesítő ’tudás emberei’ hagyományának felélesztésére (illetve az erre 
vonatkozó kollektív emlékezet anyagi valósággá változtatására)”. (Bauman, 1987, p.1). 
  
„Amikor bekerült a nyugat-európai szótárba, az ’entellektüelek’ fogalma a Felvilágosodás 
korának kollektív emlékezetéből merítette a jelentését. Abban a korban történt, hogy 
megszilárdult a hatalom/tudás szindróma, a modernitás egyik legnyilvánvalóbb attribútuma. 
Ez a szindróma két új, a modern idők kezdetén végbement fejleménynek közös terméke 
volt: az államhatalom új típusa megjelenésének (…) és egy relatíve autonóm, önirányító 
diskurzus intézményesülésének (…)” (Bauman, 1987, p.2). 

  
  
Miközben az „entellektüel” mint önmegnevezés egy olyan, a (szellemi) elit szerepére igényt tartó 
csoportot jelöl, amely avatott arra, hogy (továbbra is) a világ elvontabb és általánosabb törvényein 
gondolkozzék, a külső megítélésben az így megnevezett csoporthoz egyre inkább negatív asszociációk is 
társultak. Az „entellektüelre” ebből a külső nézőpontból fokozottan érvényesek az értelmiség 
életidegenségéről kialakított sztereotípiák. Ez pontosan kifejezi azt az ambivalenciát, ami az értelmiség 
törvényalkotó szerepét a huszadik században jellemzi; az általános igényű és egyszersmind legitim 
„törvényalkotás” egyre kevésbé tűnik a gyakorlatban alkalmazhatónak, érvényesnek, (ezért az ilyen 
igényekkel fellépők maguk tűnnek egyre életidegenebbnek), ugyanakkor az „entellektüel” 
tevékenységektől mind élesebben elválnak azok a szakértelmiségiek, akik egy-egy konkrét gyakorlati 
részterületen fogalmaznak meg „törvényeket” (mert persze a rendszer működéséhez arra mindenképp 
szükség van, hogy a gyakorlat konkrét részterületein fennmaradjanak a rendszerműködést biztosító 
„törvények” és „normák”){735}. Ez az elválás azután az „entellektüeleket” valóságosan is mindinkább 
eltávolítja az eleven gyakorlattól, és nagy részüket valóban életidegenné teszi. (Főként így van ez, ha az 
önképben abban a tekintetben is hasadás következik be, hogy az értelmiségi számára – mint utaltunk 
erre, a rendszer legitimitás-csökkenése következtében – elhalványul annak tudata, hogy saját értelmiségi 
jellegű törvényalkotási tevékenysége hogyan függ össze a rendszer-egész működtetésével{736} – aminek 
pedig az egész polgári korszakon át alá van rendelve). 
  
Mindenesetre a polgári értelmiségi leértékelődik a huszadik században. Bauman úgy látja, hogy 
mindebből két lehetőség kínálkozik az értelmiség számára. Így ír: 
  

„Minden más festett hőshöz hasonlóan, akik annak bizonyultak, amik kezdettől fogva voltak 
– festett hősöknek – úgy látszik, csupán két stratégia marad nyitva. Az egyik: a festő számára 
kínálkozó stratégia, hogy véget vessen a képei mögötti rejtőzködésnek elismerni – mint a 
posztmodern művészek – hogy a festmény önmagán és technikai tudásán kívül semmit sem 
reprezentál, és magát az eljövendő racionális társadalom első ágensének nyilvánítani, (ahogy 
Gouldner utalt erre, amikor az entellektüeleket ’a mi legjobb esélyünknek’ nevezte, vagy 
ahogy Daniel Bell sugallta a „Coming of Post-Industrial Society”-ben, – csak éppen 
megkérdőjelezve saját javaslatait a Cultural Contradictions of Capitalism lapjain). A másik 



lehetőség: összességében feladni a ’törvényhozói’ ambíciókat, elismerve, hogy a világ 
racionalitása nem látszik növekedni, de kinyilvánítani, hogy ez nem számít, és a nagyobb 
emberi szükséglet nem az igazság, hanem a megértés; és amire az embereknek szükségük 
van, az inkább egy jó interpretáció, mint ’törvények’ kinyilvánítása – valami, ami szerencsére 
nem kíván semmiféle történelmi ágenst, és nagyon jól megoldható maguk által az 
entellektüelek által” (Bauman, /1987/, p. 177). Baumannak az utóbbi, az értelmiség 
szempontjából kapituláns változat tetszik jobban, vagy legalábbis ezt tartja reálisabbnak. 
Mint az eddigiekből kiderülhetett, mi éppen hogy az első – Bauman által Bell-lel és 
Gouldnerrel megszemélyesített – utat tartjuk a reálisnak, minthogy a Bauman által 
bemutatott folyamat véleményünk szerint nem az „értelmiség”, csak a „polgári” értelmiség 
kudarca. Kétségtelen azonban, hogy a posztmodern kor az éretlen antikapitalista kísérletek 
nyomán szükségképpen ítéli meg Bauman módján szkepszissel az értelmiség (és a kivezető 
utak) lehetőségeit, miközben persze azt is látja, hogy a fennálló rendszernek már a konkrét 
gyakorlati működései is mind problematikusabbak: „A mi korunk, döntően nem utópiák 
kora. Az utópiák kora olyan kor, amikor az utópiák praktikusaknak és realisztikusaknak 
látszanak; a mi korunk olyan kor, amikor a gyakorlatiasnak szánt programok látszanak 
utópisztikusnak”. (Bauman, 1987, p. 194). 

  
A „törvényalkotó” értelmiség a későkapitalizmusban éppen azért kerül ebbe az ellentmondásos 
helyzetbe, mert a tőkés társadalmon belüli szerepe eleve ellentmondásos: amíg a társadalom felszálló 
ágban van, működéstörvényeit az általános léttörvényekkel összhangban tudja felismerni és 
működtetni, ezért a „törvényalkotás” minden tekintetben funkcionális; a leszálló ágban azonban 
a rendszer érdekeivel ellentétes „törvényalkotás” eredményeit (például a marxizmus által leírt 
„törvényszerűségeket”) a rendszer nem ismerheti el „törvényeknek”, a rendszerfenntartás 
érdekeinek megfelelő törvények viszont egyre kevésbé vannak összhangban a léttörvényekkel, 
tehát egyre kevésbé nevezhetők objektív törvényeknek. A „törvényalkotó” értelmiség – e 
tekintetben igaza van Bauman képletének – ebben a helyzetben vagy kilép a rendszerparadigmából, vagy 
lemond „törvényalkotó” szerepéről, vagy – ha továbbra is a rendszer „törvényalkotója” próbál maradni – 
egyre inkább kiteszi magát annak, hogy a többiek szemében az általa alkotott „törvények” legitimitásával 
együtt leértékelődik. 



Az értelmiség sajátosságai. 6. Az „ideológiateremtő” 

A fentiekből az is nyilvánvaló, hogy az értelmiség egyik legállandóbb funkciója a tőkés polgári 
társadalom első pillanatától az utolsóig az ideológiateremtés{737}. (Vagy, elfogadva Mannheim 
megkülönböztetését: az ideológiák és utópiák kidolgozása). Olyan „törvény”-igényű elvek, gondolatok, 
világképek és társadalmi programok megfogalmazása, amelyek vagy a fennálló társadalmi viszonyokat 
próbálják igazolni (azaz az egész emberi nem létét meghatározó természeti környezetben megfigyelt 
összefüggések rangjára emelni, s ezáltal szentesíteni); vagy ezek megváltoztatását célul tűzve, hasonló 
módon igazolni a változtatás szükségességét és célul tűzött irányát{738}. A szellemi tevékenységeket végzők 
– ha az előző fejezetben foglaltak szerint elfogadjuk, hogy a „szellemi” szféra az egyén és a Nem, a 
konkrét hic et nunc és a Nem egész története, az emberi világ és a természeti lét „objektivitása” közötti 
összeköttetés terepe – kezdettől fogva létrehoztak ilyen ideológiákat és utópiákat. Ezek egyik 
leglényegibb funkciója az volt, hogy az elfogadtatni kívánt társadalmi viszonyokat megpróbálták 
összhangba hozni az emberi világról és a természetről alkotott kép egyéb elemeivel, hogy a szükségesnek 
tartott társadalmi kohéziót a világkép kohéziójával biztosítsák.{739} Minthogy a polgári társadalomban, 
amely magát a természetelvből vezeti le, a legfőbb legitimáló rendszerré a (természeti lét 
összefüggéseinek leképezésére kialakított) tudomány válik, ezért a polgári kor kialakuló értelmisége az 
ideológiákat (és utópiákat) is nagyrészt (bár nem kizárólag) tudományosan igyekszik megalapozni. A 
társadalom rendszerszerű működésének köszönhetően persze a (természet)tudományos 
elméletek is ideologikusak, (vagyis az egyes korszakokban éppen domináló 
természettudományos világkép is nagymértékben harmonizál a kor társadalomfelfogásával; a 
természetre és a társadalomra vonatkozó felfogások egymásból merítenek és egymást 
erősítik{740}). 
  
A polgári értelmiség ideológiaalkotó jellegzetességei közé tartozik, (minthogy egy olyan társadalom 
értelmiségét képezi, amelyet a szüntelen innováció és a „haladás” elve mozgat), hogy nem egyetlen 
ideológiát épít (s alakít át), mint például az ázsiai birodalmak, vagy a középkori Európa szellemi 
munkavégzői, hanem eleve számol az ideológiák változásával{741}, pluralitásával és versenyével, s az általa 
éppen elfogadott (s ezért „törvénynek” tekintett) ideológiával versengő többi ideológiát „ideológiaként” 
leplezi le. 
  

{Mannheim például az entellektüelek jellemzőjeként azt emeli ki, hogy} „Ez a sajátság 
küldetéssel ruházta fel az entellektüelt és azzal a joggal, hogy ítélkezzen az ideológiák között, 
hogy ideológiákként, részleges és előítéletes világképekként leplezze le azokat, hogy tárja fel 
általános megalapozásuk hiányát és ebből következő érvénytelenségüket saját világukon 
kívül, lényegi ’átválthatatlanságukat’ és felhatalmazásuk elégtelenségét, amikor az igazság 
általános kívánalmaival szembesülnek. (…) Mannheim entellektüeljei a politikusok felett 
állnak (egy olyan fokon, amit az utóbbiak sohasem érhetnek el, amíg politikusokként őrzik 
az identitásukat), mint azok elemzői, bírái, kritikusai. Ahelyett, hogy a hatalmat tennék 
tudásképessé, a tudás próbálkozhat azzal, hogy hatalommal bíróvá váljék. (…) Mannheim 
idejében a társadalmi rend újratermelésének állami adminisztrációja határozottan és 
biztonságosan épített egy olyan (…) fegyelmező és bürokratikus technológiára, amely éppoly 



kevés helyet hagyott az ’abszolút igazságnak’, mint Mannheimnek az ideológiáról alkotott 
koncepciója a felvilágosult despotának” (Bauman, 1987, pp. 108-109). 

  
Akik az állam szerepét hangsúlyozzák a modern társadalomban, azok az ideológiákat is a (rendszervédő) 
állam és az állam hatalmát kikezdő erők közötti küzdelem eszközének látják{742}, s valóban, ahogy a 
társadalom bármely alrendszere, az állam is életre hív (illetve támogat) olyan ideológiákat, amelyektől saját 
megerősítését reméli, de végső soron az állam is meghatározott társadalmi viszonyok védelmét szolgálja; az 
ideológiák alapvetően a társadalmi viszonyokban domináns szerepet játszó erők érdekeit képviselik. Így 
volt ez a történelem minden társadalmában, a modern polgári értelmiség helyzete annyiban sajátos, hogy 
egyrészt az ideológiákat a fent említettek jegyében igyekszik „tudományosan” megalapozni, másrészt 
hogy eleve az ideológiák pluralizmusára épít{743}. (A viszonyok változása idején korábban is több ideológia 
versengett egymással, de a hatalmon lévő ezeket a „törvénnyé” minősített domináns ideológia nevében 
„eretnekségként” bélyegezhette meg{744}; az ideológiák változását tudatosító polgári korban az ellenfél 
leminősítésének ez az útja kevésbé járható: a degradálni kívánt ideológiákat ekkor vagy azzal minősítik le, 
hogy „nem elég tudományos”, vagy azzal, hogy az általa képviselt változás nem aktuális: vagy 
előreszaladván elszakad a jelen lehetőségeitől, tehát „utópisztikus”, vagy olyasmit képvisel, ami „már 
idejét múlta”.) Persze azok a (hatalmi) törekvések, amelyek az adott viszonyokat megpróbálják 
bebetonozni, a polgári korban is szembekerülnek az ideológiateremtő értelmiség egészével, amennyiben 
ezen értelmiség arra „szakosodik”, hogy figyelve a kor társadalmi viszonyainak alakulását, mindig 
azoknak megfelelő ideológiákat gyártson: a hatalom megmerevítői számára maga ez a funkció hordja 
magában a hatalom rombolásának veszélyét{745}. 
  
Miközben a polgári társadalomban a polgárság mindvégig használja az értelmiség ideológiaképző 
funkcióját, kialakul az ideológiákkal szembeni ellenszenv, illetve az ideológiaképző értelmiség lenézése is 
(ami a „parvenü” polgárság hajdani, arisztokraták általi lenézésére emlékeztet: az efféle minősítő és 
leminősítő kategorizálás általános emberi vonás is, de ideologikusan mindig akkor utasítanak el egy 
csoportot – s ez érvényes az „ideológus” értelmiség polgári elutasítására is – amikor harcolnak ellene, 
vagy amikor ő akar harcolni, megszerveződni){746}. S az (általános) ideológiaellenesség érthetően fel is 
erősödött a huszadik században, amikor a marxista (ideológus) értelmiség olyan ideológiát kezdett 
képviselni, amely a polgári társadalom alapjait kérdőjelezte meg. 



Az értelmiség sajátosságai. 7. A „céhmester” 

A tőke szempontjából az a legmegfelelőbb, ha az értelmiségi „specialistaként” jelenik meg. Mivel a tőke 
legfőbb alapja a bérmunka, a tőkés társadalomban minden tevékenységet igyekeznek bérmunkává 
változtatni. A szellemi tevékenységet ezért – legyen az vélekedő, törvényalkotó vagy éppen 
ideológiateremtő tevékenység – leginkább úgy lehet beilleszteni a tőke rendszerébe, ha a szellemi 
termelőt a szakmunkáshoz hasonlóan „specialistává” nyilvánítják{747}. Vannak esztergályosok, 
öntők, textilnyomók, cukrászok, és vannak festőművészek, orr-fül-gégészek, franciatanárok és 
gazdaságtörténészek. (A specializáció egyre fokozódik, s bár e folyamat látszólag az egyéni képességek 
ideális kihasználása: a személyre szabott feladatkör felé tart, valójában nem erről van szó: a specializáció 
általában nem az egyéni képességek, hanem a tevékenységek mind jobban mérhető egységekre 
való szétaprózása irányába történik). Az értelmiség bérmunkássá változtatásának, mint erre még 
visszatérünk, számos „technikája” van, amelyek közül csak egyik – de az egyik legeredményesebb – a 
specializáció. Az értelmiség mindenesetre két alapvető stratégiát dolgozott ki arra, hogy a 
proletarizációval szemben megoltalmazza (viszonylagos) autonómiáját. Az egyik a specializációt felülíró 
értelmiségi/entellektüel etosz, „az (igazi) értelmiségitől” elvárt magatartáskódex (és az „általános értelmiségi” 
alapállás) képviselete. A másik stratégia ahhoz hasonló, amellyel a történelmi előd, a tőkés termelési mód 
létrehozója, a még a kézműves és kereskedő alakjában megjelenő középkori polgár biztosította a maga 
köztes helyzetét az őt alávetni próbáló (feudális) társadalomban: a „céhes” szerveződés{748}. 
  

„A rendi típusú társadalmakban a ’rendeknek’ több funkciójuk van; ’lefelé’ előjogokat 
rögzítenek a rendek számára, ’fölfelé’ közös érdekképviseletet tesznek lehetővé, ’befelé’ 
pedig a közös érdekek intézményesítésével igyekeznek viszonylag harmonikusan működő 
társadalmi alrendszereket kialakítani. A középkori Európában a céhek egy ilyen rendi 
szerveződésű társadalom logikája szerint alakulnak; a céhek a társadalom uralkodó 
szervezésmódjához igazodva az egyes mesterségek ’rendies’ jellegű betagozódását valósítják 
meg a társadalomban. (Kapitány–Kapitány, 1998, p. 33){749}. A céhek egy olyan társadalmi 
réteg intézményei, amely réteg az uralkodó viszonyoknak alávetve, azoknak a függvényében 
működik, de nem ő a rendszer fő alávetettje. Intézményei jellegével e réteg másolja azon 
csoportok önszerveződését, akiknek ezen intézményformák a legadekvátabb 
érdekképviseleteik; éppen azért másolja, mert ez ’lefelé’ neki is érdeke: neki is érdeke, hogy 
egy alapvetően egyébként nem az ő érdekei szerint működő társadalomban ne csússzék le e 
társadalom legalávetettebbjei közé.” (Kapitány–Kapitány, 1998, p. 33){750}. 

  
A „céh” tehát felfelé (a felsőbb hatalmakkal szemben) védelmet, lefelé (az alávetett helyzetű csoportokkal 
szemben) kiváltságokat biztosít, (s ez utóbbiakat konzerválja is), ezért a céhes szerveződés bizonyos 
helyzetekben (például erős, reaktív, elnyomó hatalom esetén) a progresszió feltétele, más 
esetekben (például „alulról jövő” megújítási hullámok esetén) akadálya. Az értelmiség a kifejlett 
kapitalizmusban hasonló helyzetben lévén, hasonló, „céhes” jellegű szerveződéseket hoz létre. 
  

„miként a középkori város meghirdeti ’a városi levegő szabaddá tesz’ mobilitási programját, 
a modern értelmiség is tömegeket vonz, ’a tudás felemel, a tudás hatalom’ eszméivel; ám 
ahogy a középkori céhek is szabályok sokaságával korlátozzák a céhbe jutók körét, kemény 



diszkriminációval sújtva a kívül maradó ’kontárokat’, a modern értelmiségnek is megvannak 
ezek a (jóllehet íratlan) szabályai, a ’kontárrá’ nyilvánítás könyörtelen következményeivel 
együtt. (Sok első generációs értelmiségi életének tragikus alakulásában játszott/játszik 
szerepet az, hogy tanulási erőfeszítései dacára – egyes szabályok, normák, 
magatartásmodellek ismeretének, pontosabban átérzésének hiánya miatt – a Céh sosem 
fogadta/fogadja be tagjai közé).” (Kapitány–Kapitány, 1998, p. 34). 
  
„Ez a Céh valójában céhek hierarchikus szövevénye. A különböző értelmiségi szakmák céhei 
egymással szemben is igyekeznek fölénytudatot kialakítani, de a szakmai elhatárolódáson túl 
kialakulnak vertikális tagolású céhkörök is: a falvakban, perifériákon élő ’szolgáló’ értelmiség 
is /A/ így őrzi a maga céhhatárait a nem-értelmiséggel szemben; e csoport tagjainak nagy 
részét viszont a humán értelmiség egy aktívabb köre /B/ minősíti nem-értelmiséginek (pl.: 
’csak az értelmiségi, aki alkot’, ’csak az értelmiségi, aki megőrzi autonómiáját’, stb.); egészen 
föl az értelmiség elitjéig, /C/, amely szintén kizár a maga céhköréből mindenkit, aki nem 
rendelkezik az ehhez a felső elithez tartozás kritériumaival (akinek neve nem ismert a 
kurrens elitértelmiségi lapokból, aki nem szerepel a közvéleményformáló médiában, stb.). 
Minél magasabb státuszú céhkörről van szó, magától értetődően annál szigorúbbak a 
mesterkritériumok”. (Kapitány–Kapitány, 1998, p. 35). 

  
Az értelmiség ilyen „céhes” szerveződését elősegíti, hogy az értelmiség első újkori szervezetei a szó 
szoros értelmében is céhes alapokon nyugszanak. 
  

„Az egyházon kívül a régi céhekből egyetlen intézmény maradt fenn, sőt, még fokozta is 
hatalmát, befolyását, (ez volt talán /…/ a középkori kultúra által életre hívott legfontosabb 
önálló, új intézmény). Jelentőségének ösztönös felismerésével ennek az intézménynek azt a 
nevet adták, ami eredetileg, a 12. században valamennyi céh közös meghatározása volt: 
universitas. Az universitas lett a céh.” (Mumford, Lewis, /1985/: A város. Gondolat, Bp. p. 
261){751}. Az egyetemek egyes formai sajátosságai a mai napig ennek emlékét őrzik. Ám nem 
ezek a „céh”-elemek az igazán lényegesek, hanem azok, amelyek az értelmiség modern 
szerveződéseiben hasonlítanak a középkor céheire. 
  
„A ’céhjelleg’ persze csak hasonlat, analógia, melynek korlátai nyilvánvalóak, hiszen egy 
egészen más jellegű társadalomban működik ez az értelmiségi ’céh’, mint a középkor valódi 
céhei; s az sem másodlagos kérdés, hogy a mesterség szerinti szerveződés, ami az analógiát 
indokolttá teszi, egészen más más jellegű mesterséget jelent kézművesek és ’szellemi 
termelők’ esetében. A hasonlatnak tehát nem tulajdonítunk túl nagy jelentőséget: a lényeg 
azon sajátosságok sorra vétele, amelyek az értelmiség ezen – idézőjeles – ’céhes jellegéből’ 
következnek”. (Kapitány–Kapitány, 1998, p. 34). 

  
A lényeg az értelmiség olyan szakértő elitként való meghatározása, amely szigorúan meghúzza a maga 
határait és működési kereteit, „fölfelé” minél több autonómiát igényelve, lefelé pedig elitként képezve 
olyan szervezetet, amelybe csak meghatározott (szigorú) kritériumok teljesítése által lehet bekerülni{752}. 
  
E kritériumok közül fontos a „műveltség”, azaz a megkívánt ismeretek (korról-korra változó) köre, a 
műveltséghasználat (íratlan) szabályainak elsajátítása, az ezekbe való „beavatottság”, s az e beavatottságot kifejező 



stílus(ok) használata, a saját fontosság jelzésének szofisztikált módozatai, és ennek „objektív” megalapozása: 
az értelmiség „céheiben” meghatározott pozíciók elérése, az egyes egyéneket minősítő (értelmiségi) társaságok 
kedvező ítéletének kivívása. A hasonlat sok tekintetben végigvihető: a „céh” közvéleménye mesterré avat, 
sokszor valamely „mestermunka” elkészülte alapján; gyakran előzi meg az ilyen felavattatást a hajdani 
céhlegények „valcolásához” hasonló vándorút (és kapcsolatszerzés), felkeresvén a világ centrumainak 
„céheit”. A középkori céhek helyzetére emlékeztet az is, hogy a társadalmi (törvényi) szabályozás fékezi a 
céhtagok és a céhek számának növekedését (ez az értelmiségi céh esetében úgy működik, hogy az állam, illetve a 
„társadalom” képviselői azt kezdik hangoztatni, hogy „nincs szükség” több tanárra, orvosra, stb. illetve 
hogy az anyagi lehetőségek korlátai nem engedik meg ezek számának növelését); s hogy a társadalmi 
(törvényi) szabályozás a munkamegosztást úgy engedélyezi, hogy az az egyes céhek között menjen 
végbe, ne az egyes céheken belül, vagyis ne jöhessen létre a termelésen (ezúttal a szellemi 
termelésen) belül teljes értékű önfenntartó „mikrokozmosz” (ami a termelési móddá válás 
alapfeltétele). Az egyes termelési ágak egyesítését ugyanezért akadályozza a status quo fenntartására 
irányuló társadalmi (törvényi) szabályozás. 
  

„a középkori céhtörvények tiltják az ipari és kereskedelmi tőke egyesítését (márpedig az 
utókorból nézvést már világos, hogy éppen ez az egyesítés a tőkés termelés és társadalom 
létrejöttének egyik kulcslépése); ma a tőkés termeléssel alteráló új paradigma kialakulásában 
hasonló kulcslépés lenne a társadalom- és természettudományok, valamint a művészetek 
szellemi termelőfolyamatainak összekapcsolása: ez a tendencia a tudományok és a 
művészetek fejlődésében az egész huszadik század során napirenden volt, a konzervatív 
céhes tudomány és művészetfelfogás azonban mindent elkövet e folyamat fékezésére is.” 
(Kapitány–Kapitány, 1998, p. 46). 

  
Amikor Bourdieu{753}, Beck, Chomsky vagy mások az értelmiség kiváltságvédő mechanizmusait bírálják (és 
analizálják){754}, akkor arról a céhes működésről rántják le a leplet, amelynek segítségével az értelmiség (egy 
része) beépül a kapitalizmus társadalmi rendszerébe és hierarchiájába. Ez azonban nem „az értelmiség” 
mindörökre meghatározott megjelenési formája, hanem a csoport ellentmondásos (önvédő s egyben 
önmaga lehetőségeit korlátozó) alkalmazkodási módja a fennálló osztálytársadalmi viszonyokhoz. 
  

„A Céh nem azonos a hatalmi elittel; láttuk, hogy olykor alternatív hatalomként, olykor 
hatalomellenesként működik. Ha kirekesztik, tiltakozik az autoritarianizmus ellen; amikor ő 
rekeszt ki, érzéketlennek mutatkozik a céhen kívüliek igazságával szemben, s ilyenkor 
hatalomként viselkedik. Lényege az osztálytársadalmi körülmények között azonban nem 
hatalma, hanem a társadalomszerkezetben elfoglalt helye: a körülkerített szigetjelleg, amely 
védi elért helyzetét és ugyanakkor megakadályozza, hogy a társadalom egészét meghatározó 
erő legyen.” (Kapitány–Kapitány, 1998, p. 66. 46 lj.) 
  
„Az értelmiség céhes bezárkózása hátrányosan érinti a nem értelmiségi dolgozók csoportjait, 
akik gyakorta az értelmiség (a fehérgallérosok, a tojásfejűek) és értékeik elutasításával 
védekeznek; hátrányosan érinti az értelmiséghez tartozó, de a Céh által be nem fogadott 
csoportokat,de mondhatjuk, hogy az értelmiség egészét is, hiszen az elitizmus éppen azt 
akadályozza meg, hogy az értelmiség a maga adekvát szerepe szerint kapcsolódjék a 
társadalomba. A céhszerű működés nem csak a céhen kívülieket, hanem a céhen belülieket is 
nagymértékben korlátozza, hiszen rengeteg energiájukat felemészti, hogy állandó 



készenlétben kell tartaniuk magukat a céhen belüli belső küzdelmekre (mely gyakran 
elveikkel is ellentétes eszközökkel kifejtett erőfeszítéseket is jelent a céhen belül 
maradásért…)” (Kapitány–Kapitány, 1998, p. 50). 

  
A tőke képviselete olykor felhasználja az értelmiségi céh „lefelé” való elzárkózása keltette szociális 
indulatokat, és az „értelmiségi céhet” mint elitista, önérdekvédő, rossz viszonyokat konzerváló erőt támadja. Bár 
az ilyenkor hangoztatott vádak nem alaptalanok, hiszen a „céhesség” valóban konzervatív és 
osztálytársadalmi jellegű képződmény, a tőke ezen támadásai sosem önzetlenek. Ilyen támadások mindig 
akkor következnek be, amikor az értelmiség céh „felfelé” (vagyis a tőke érdekeivel szemben védő) 
autonómiáját akarják gyöngíteni. A szellemi termelési mód kibontakozása szempontjából az értelmiség 
„céhessége” negatív és felszámolandó tényező, de a tőke uralmával szemben – mint erre a nyolcadik 
fejezetben még visszatérünk – még ez a (valóban rossz viszonyokat is konzerváló) szerveződési forma is 
viszonylagosan nagyobb értékkel bír. Ebben a kettős tükörben jogos vizsgálni az értelmiség („céhes”) 
intézményeit is. Bourdieu említett elemzései, vagy Foucault és mások hasonló kritikái egyes ilyen „céhes” 
intézményekkel szemben elsősorban azok hatalmi szerepét emelik ki, s hatalmi funkcióikat elemzik. De 
ezeket együtt kell látni ugyanezen intézmények autonómiavédő funkcióival, s ezek együttes 
figyelembevételével lehet aztán hatékonyan érvelni olyan, a „céhes” szerveződéssel leszámoló formák 
mellett, amelyek egyszerre képesek felülemelkedni a „céhes” egyenlőtlenségen és a szellemi autonómia 
„külső-felső”, pénz-, vagy hatalom-alapú korlátozásain. 
  

„Nem arról van csak szó, hogy az értelmiség tevékenysége mindenkihez eljusson, hiszen ez 
már régóta így van orvosok, tanárok, mérnökök esetében, ám ezek az említett értelmiségiek 
tudásukat elkülönítve, azt a velük kapcsolatba kerülők fölé helyezve űzik tevékenységüket. 
Az áttörés feltétele az, hogy (…) az értelmiség által kínált tevékenység alapjai bárki által 
elsajátíthatóak legyenek, s éppen erre az elsajátításra buzdítsa a többieket. Az értelmiség 
paradox módon éppen akkor találhatja meg önmagát, ha feladja a 
professzionalizmus mítoszát{755}. Az egyéni képesség-sajátosságok, speciális tudások 
kibontakozását egy-egy területen egyáltalán nem gátolja az, ha az adott területet nem övezi 
misztikum a többiek szemében.”. (Kapitány–Kapitány, 1998, p. 67, 58 lj.). 

  
Az értelmiség nagy részének jelenlegi, „céhes” érdekvédelmen alapuló alapállása magában hordja mindkét 
lehetőséget: a céhes bemerevedés tartósulásának és felbomlásának lehetőségét is. (S éppen ezért 
lehetségesek, s jönnek létre az „értelmiség” szerepének oly különböző interpretációi{756}). Az utolsó 
fejezetekben igyekszünk majd bemutatni azokat az erőhatásokat, amelyek úgy tűnik, akarva-akaratlan 
kimozdítják a céhes értelmiséget ebből a patthelyzetből. Ma azonban Garnham alábbi elemzése eléggé 
pontosan ábrázolja a jelenlegi helyzetet: 
  

„Hogyan viszonyulnak a szimbolikus termelés specialistái magához a tudáshoz? Képesek-e 
bármilyen értelemben úgymond egy olyan igazságról beszélni, amely mások számára éppúgy 
érvényes, mint az ő számukra, vagy másfelől csak úgy beszélhetnek az entellektüel 
pozíciójából, ahogy egy társadalmi csoport viszonyul a másik társadalmi csoporthoz? 
Másodszor, hogy viszonyulnak az entellektüelek mint társadalmi csoport más társadalmi 
csoportokhoz? Fellépnek-e mások érdekében? Ellátják-e az embereket információval és 
olyan kulturális erőforrásokkal és élvezetekkel, amelyekre azoknak szükségük van?” 
„Világos, hogy három módon definiálhatjuk a szimbolikus termelés specialistáit, akiket 



entellektüeleknek fogok nevezni. Először is meghatározhatjuk őket egy olyan osztályként, 
amelynek hatalmát olykor szimbolikus hatalomnak nevezik, s amely hatalom a tudástermelés 
és a kulturális legitimáció monopolizált kontrolljából származik. (…) Másodszor funkciójuk 
szerint definiálhatók, mint információ-munkások, akik specializált szerepe a 
munkamegosztáson belül a szimbolikus formákkal való manipulálás. Harmadszor normatív 
definícióval is meghatározhatjuk őket, mint elhivatottságot, mint egy, az általános értékekhez 
folyamodó, kritikus, emancipatorikus hagyomány képviselőit. Ez ellen a normatív szerep 
ellen követték el Benda ’írástudói’ híres árulásukat.” „Az osztály-elemzés (…) az újabb 
elméletben és elemzési gyakorlatban afelé tendál, hogy nem azt a lehetőséget hangsúlyozza, 
hogy {az entellektüelek} egy új, emancipatorikus általános osztályként jelenjenek meg, 
hanem azoknak az eljárásoknak egy cinikus képét, (lásd erről például mind Bourdieu mind 
Gouldner véleményét), amelyek esetében a normatív eszmény pusztán egy ideológiai 
homlokzat saját önző osztályérdekük követéséhez. Az optimisták számára az információs 
társadalom fejlődése, amely az információs és kommunikációs technológia teljes 
potenciáljával való felfegyverkezés eredményeként jön létre, felszabadító, mert a szellemi 
munka és a kritikai diskurzus általános demokratizációjához vezet. Mindenki értelmiségivé 
válik és részt vesz az új, elektronikus agora életében. A pesszimisták számára ugyanezek a 
fejlemények a manipuláció és kontroll megnövekedett hatalmát adják egy új technokrata elit 
kezébe, miközben mindez a tudásbeli különbségek növekedéséhez és az információban 
gazdagok és információban szegények közti szakadék szélesedéséhez is vezet”. (Garnham, 
2000, pp 84-85). 

  
Az értelmiség „céhes” érdekképviseletének köszönhető, hogy a szellemi termelési mód kibontakozása ma 
még csak az egyik, „optimista” forgatókönyvnek látszik, s hogy sokakban az „értelmiség” inkább a 
hatalmat szolgáló vagy a hatalomért küzdő osztálytársadalmi jellegű csoport képzetét kelti{757}. 
  

„Létezik a haladásnak, az emancipációnak és a civilizációnak egy narratívája, amely az 
entellektüelek szerepének egy pozitív vízióját népszerűsíti; s létezik egy másik narratíva, 
amely, ha nem is a hanyatlás, de az elnyomás és barbarizmus irányában tett rossz fordulat, 
amely egy negatív víziót hirdet. Walter Benjamin tanított bennünket arra, hogy a civilizáció 
minden emlékműve egyben a barbarizmus emlékműve is. (…) A pozitív vízió a funkcionális 
és a normatív keveréke.{758} (Garnham, 2000, p. 90). 
  
{Gellner szerint} „Egyfelől a történelmi evolúció megteremti a lehetőséget a kulturális 
termelés és kultúraterjesztés javaihoz való általános, demokratikus hozzáféréshez, míg 
másfelől a munka megosztása az ezen erőforrások fölötti kontrollt a specialisták egy 
csoportjának kezébe helyezi.” (Garnham, 2000, p. 91). 

  
Mindez összefüggésben van azzal is, hogy az értelmiség szellemi tevékenysége mennyiben játszik 
regresszív-status quo-védő, „orthodox”, s mennyiben progresszív, (a heterodoxiát elősegítő) szerepet. 
  

„Ennek a történelmi evolúciónak alternatív verziója, – ahogy például Bourdieu és Bauman 
kifejezése juttatják –, a hangsúlyt az elmozdulásra helyezi a közösen osztott és implicit doxán 
(a legtisztább értelmében vett hagyományon) alapuló társadalmaktól az olyan társadalmak 
felé, amelyeket az ortodoxia és heterodoxia közötti küzdelem jellemez. Ez a verzió egy 



félreérthetetlenül negatív képe az értelmiségieknek, és a hatalom ideológusaiként játszott 
szerepüket hangsúlyozza, mint egy, az ortodoxiát propagáló és védelmező, és a hatalom 
gyümölcseiből való részesedésre a kommunikációs javak feletti monopolizált kontrollja 
révén számító papságét.” „Ha az értelmiség, mint társadalmi csoport saját érdekeit követve 
ortodoxiát hirdet, honnan támad a heterodoxia, vagy a kritikai tradíció?” „Bourdieu 
műveiben, ahogy Gouldnerében is, adva van egy kiút a dilemmából, ami közel áll Gellner 
álláspontjához. Az az érv ugyanis, miszerint az értelmiségiek a gazdasági és politikai hatalom 
birtokosaival a megkülönböztetettség monopóliumaiért folytatott harcukban kifejlesztik azt, 
amit Gouldner a ’kritikai diskurzus kultúrájának’ nevez, ami objektíve kritikai és 
progresszív.”(Garnham, 2000, p. 92){759}. 
  
„Amit Said álláspontjával{760} – mint a felvilágosodás utáni értelmiségi klasszikus nézetével – 
való vitámban ecseteltem, amellett érvel, hogy az intelligencia történelmi termék és első 
mozgató volt abban a hagyomány ellen az egymással összekapcsolt ráció és haladás nevében 
intézett támadásban, amit a Felvilágosodás projektje jelentett. Az entellektüel megalkotója és 
közvetítője volt a minden emberi iránt potenciálisan nyitott kritikai ész kultúrájának, és a 
hagyomány és kizsákmányolás alóli általános emberi emancipáció területeinek és 
eszközeinek. Ebből a nézőpontból az igazi entellektüel lényege szerint progresszív. A 
szellemi szabadság védelmezése lényege szerint demokratikus. És a problémát a kritikai ész 
ezen kultúrájának általános terjesztéséhez kellő eszközök jelentik – s így az olyan nevelés 
központi jelentősége, amely által minden ember értelmiségivé válik –, és az értelmiségiek 
kapcsolata a változás érdekében fellépő politikai mozgalmakhoz”. (…) {A másik 
értelmezésben} „Osztályérdekükben áll, hogy egyre tökéletesítsék a hétköznapi emberek 
életébe való mind kiterjedtebb és irányító behatolást. Horkheimer és Adorno kifejezésével, 
ez a Felvilágosodás Dialektikája” (Garnham, 2000, p. 93), s ebből következik az értelmiség 
„törvényalkotó” (s ezáltal a mindenkori hatalomhoz kapcsolódó) szerepvállalása is. 
  
„A polgári nyilvánosság klasszikusan az értelmiségiek alkotása és terepe volt. A nyilvánosság 
demokratikus általánossá tételének terve a minden ember értelmiségivé változtatásának 
terve. Megvédeni a nyilvánosság szférájának fogalmát: ez a kritikai diskurzus gyakorlata 
számára megóvott világ védelmezését is jelenti, és addig amíg ez a kritikai diskurzus 
eredményesen megőrzi elszámoltató hatalmát, a társadalmi totalitást a ráció kormányozza. 
Még konkrétabban: a nyilvánosság szférájának általános kiterjesztése, párhuzamosan a 
demokratikus politika általános kiterjesztésével felveti a képviseletnek – a kritikai 
értelmiségiek által a választott politikusokhoz hasonlóan mindig szem előtt tartott – 
problémáját. Mely területeken formálhatnak jogot azok, akik belépnek a nyilvánosság 
szférájába, bármely érték vagy érdek képviseletére a sajátjukon kívül? {761} (Garnham, 2000, 
pp. 100-101). 

  
Mindehhez még annyi megjegyzés kívánkozik, hogy az értelmiség „céhes” szerveződése elhomályosítja 
azt a tényt, hogy a szellemi termelési mód kifejlődése felé vezető út nem csak a „szakértő” értelmiség 
erősödését jelenti, hanem minden társadalmi csoport mozgását is a szellemi termelővé válás felé, s ez 
magában hordja a céhes határok óhatatlan gyengülését{762}. 



Az értelmiség sajátosságai. 8. A „Szellem embere” 

Az előző alfejezet elején azt állítottuk, hogy az értelmiségnek két alapvető stratégiája van a tőke általi 
alávettetése ellen. Az egyik a céhes elzárkózás, a másik az „általános értelmiségi” alapállás és egy 
meghatározott „értelmiségi etosz” képviselete{763}. Amikor a „modern specialistákkal” szemben az 
értelmiség egyes képviselői konzervatív értékvédő entellektüelekként lépnek fel, akkor ennek az etosznak a 
jegyében cselekszenek, de ugyanezt teszik az értelmiség azon csoportjai is, akik – ugyancsak általános 
értékekre, például az „igazságosság-egyenlőség”, a „szabadság”, a „testvériség” vagy az „ésszerűség”, stb. 
értékeire hivatkozva kérdőjelezik meg a fennálló rendszer legitimitását, s egyfajta avantgarddá 
szerveződnek a rendszernek egy jobbal, alkalmasabbal való felcserélése érdekében. (Az már a mindenkori 
hatalom érdekeit szolgálja, hogy ez a kétfajta kritika mint két, egymással szemben álló – s így egymással 
semlegesíthető – szélsőség jelenik meg: amikor a fő ellentétet a múlt és a jövő közötti 
„frontvonalon” tematizálják, az mindig a jelen erőinek kedvez, s mint erről volt is, s lesz is még 
szó, a tőke domináns jelenorientáltságával és innováción alapuló természetével pedig különösen adekvát 
ez a tematizáció). 
  
Az értelmiségi etosz közös lényege az, hogy az értelmiség tevékenysége döntően szellemi munka lévén, 
az értelmiség egyúttal a „szellem”, azaz az egyén és a Nem közötti közvetítés képviselője is; s bár a 
specializáció az egyén és Nem egységének átérzése ellenében hat, (a „céhhé” szerveződés pedig egy 
partikuláris részérdeket erősít fel a „nembeli” rovására), a „szellemi” mozzanat ezt az egységet mindig 
tartalmazza, s így minduntalan „figyelmeztetheti” az értelmiségit arra a szerepére, hogy neki legalábbis 
törekednie kellene arra, hogy az egyes egyének és csoportok, illetve a Nem érdekeit segítsen összhangba 
hozni. (Mannheim ezt úgy fogalmazza meg, hogy az értelmiség közös nevezője „ügynökévé lenni az egész 
szellemi érdekeinek”){764}. 
  
Az „értelmiségi” (a szellemi munkavégző) elvben a „Szellem” (s ezen keresztül a Nem) 
képviselője, de tovább bonyolítja a dolgot, hogy az osztálytársadalmakban (amelyekben időlegesen 
meghatározott domináns csoportok lépnek fel a „nembeliség” aktuális képviselőiként) a szellemi 
munkavégzők (akik a polgári-tőkés társadalomban „értelmiséggé” szerveződnek) e szerepüket (a 
„nembelivel” való összeköttetés biztosítását) a domináns csoportok érdekében gyakorolják{765}. 
  
Erre érvényes Gramsci „szerves értelmiségi” definíciója. „azok a ’szerves’ értelmiségiek, akiket minden új 
osztály önmagával együtt létrehoz és fokozatos fejlődése során kinevel, többnyire nem mások, mint az új 
osztály által megteremtett új társadalmi típus eredeti tevékenységének ’specializálódott’ részmozzanatai.” 
(Gramsci, 1974, p. 173.). Vagyis – az osztálytársadalmak történelmében – az értelmiségiek azt 
képviselik mint „általános igazságot”, ami az adott domináns osztály termelőmódjának szellemi 
(azaz a speciális termelőmódot a Nem általános érdekével összekötő) mozzanata. Ez egyszerre 
két dolgot jelent: egyrészt olyan absztrakciók termelését és „forgalmazását”, amelyek az 
összeköttetést egyfelől az osztálysajátosságok és osztályérdekek, másfelől a nembeliség 
szempontjai között megteremtik (láthattuk azt is, hogy jelenik meg e törekvés az értelmiség 
ideológiatermelő funkciójában); másrészt olyan szellemi munkavégző csoportok (a polgári-tőkés 
társadalomban az értelmiség) szociológiai elkülönülését, amelyek ezeket az absztrakciókat 
képviselik és – szociológiailag is körülírhatóan – megtestesítik. „semmiféle embertömeg nem 



’különböződik el’ és válik függetlenné ’automatikusan’ anélkül, hogy (tág értelemben) megszerveződnék, 
s nincs szervezet értelmiségiek nélkül, azaz szervezők és vezetők nélkül, azaz anélkül, hogy az elmélet–
gyakorlat összefüggés elméleti oldala konkrétan el ne különülne a fogalmi és filozófiai feldolgozásra 
’specializálódott személyek rétege alakjában”. (Gramsci, 1974, p. 52). Minthogy azonban az egyes 
osztályok és a Nem egészének érdeke csak időlegesen kapcsolódhat össze, s előbb-utóbb bármely 
termelési mód a Nem érdekei kibontakozásának akadályává válik, az adott termelési mód domináns 
csoportjaival együtt e csoportok „szerves értelmisége” is elveszti progresszivitását. Ilyenkor a szellemi 
munkavégzők körében felerősödhet az „általános értelmiségi” alapállás, ami azt jelenti, hogy az egyes 
értelmiségiek megpróbálnak elszakadni a Gramsci által használt értelemben vett „szerves értelmiségi” 
szereptől, s fokozottan az „általános” azaz a nembeli szempontokra figyelve (s ezáltal átmenetileg a 
független „szellemi ember” elkötelezetlen helyzetében lebegve, nem „szerves értelmiségiként” hanem a 
partikuláris érdekeket felülíró „értelmiségi etosz” képviselőjeként) megtalálni, hogy – a Nemnek az 
általános értékeken keresztül megragadható érdekei szerint{766} – az új helyzetben mely új csoportnak, mely 
termelési mód domináns csoportjának lehetnek a „szerves értelmiségévé”{767}. 
  
A szellemi termelési mód alapjainak kiformálódásával azonban minden korábbitól eltérő helyzet jön létre. 
A szellemi termelési mód alanya maga a szellemi termelő, tehát ebben a termelési módban nincs sem 
olyan másik csoport, amelynek a szellemi munkavégzők a „szerves értelmiségiei” lehetnének, de 
ugyanakkor önmaguk sem képezhetnek ilyen (elkülönülő) csoportot, mert a szellemi termelési mód 
lényegéhez tartozik, hogy benne mindenki szellemi termelővé válik. A szellemi termelési mód tehát abba 
a paradox helyzetbe hozza az értelmiséget, hogy éppen értelmiségi etosza, a szellem (s ezen keresztül a 
Nem) általános szempontjaira figyelve szüntesse meg magát, mint értelmiséget, ám azáltal, hogy saját 
értelmiségi etoszát, a szellem (s ezen keresztül a Nem) általános szempontjaira irányzott figyelmet 
mindenki által gyakorolt, tehát általános tevékenységgé teszi. A „szellemi ember” időleges független 
felülemelkedése az osztályérdekeken ily módon általános társadalmi állapottá válhat. (Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy az emberek megszűnnek partikuláris érdekeket képviselni, hiszen a Nem 
egyénekben-létezése azt is jelenti, hogy az emberegyén nem tud partikuláris érdekeitől teljesen 
függetlenedni, és erre nincs is szükség; a fentiek csak azt jelentik, hogy a partikuláris érdekek 
„osztályérdekké” szerveződése szűnhet meg, vagyis az a történelmi gyakorlat, hogy a Nem érdekeit 
elkülönülő osztályok érdekein keresztül lehet csak időlegesen biztosítani){768}. 
  
Az értelmiség mint különálló szociológiai csoport megszűnésével a felsorolt értelmiségi 
sajátosságok legtöbbje (a tanuló attitűd, a reflektáltság, az autonómia, a vélekedés-megítélés, a törvényalkotás-
normaalkotás, a „szellem” képviselete) megmarad{769} és általánosan domináns emberi sajátossággá, a 
dominánssá váló szellemi termelés egy-egy fontos mozzanatává válik – bár természetesen teljesen 
új formát és jelentőséget kap –; csak a „céhmester” szerepe tűnik el, az ideológiaalkotó szerep pedig (hiszen ez 
a történelemben mindig osztály- és csoportideológiákat jelentett) gyökeresen átalakul. 



Az értelmiség: racionalista? 

Az eddig sorolt értelmiségi sajátosságokon kívül is számos olyan vonás van, amely az értelmiséghez 
társítható, vagy legalábbis ahhoz szokták társítani. Az egyik leggyakoribb ilyen feltételezés, hogy az 
értelmiség a racionalizmus képviselője. E feltételezés azon alapszik, hogy az értelmiség tevékenységének fő 
hordozója az „ész”, az „értelem”; hogy az értelmiség elsődlegesen „agymunkát” végez, az agyával 
dolgozik, sajátos munkáját pedig összekapcsolják a belátó gondolkodás, a racionalitás eszményével{770}. 
(Egy más megközelítésben: az ember szellemi tevékenységét azonosítják azzal, ami „nem-ösztönös”, s így 
nem magát az értelmiséget kapcsolják a racionalizmushoz, hanem az értelmiség működésének legfőbb 
meghatározójából, magából a szellemi funkcióból ragadják ki a racionalitás elemét{771}, mint az embert az 
állatvilág ösztön-uralmából kiemelő mozzanatot). Nyilvánvaló azonban, hogy ez esetben megint csak 
részigazságról van szó. Az ember agyműködésének jelentős része nem „racionális”, a célirányos belátó 
gondolkodás csak egyik az agy által gyakorolt funkciók közül, s legalább olyan lényegesek az egyéb 
működések: a reflexszerű reakcióktól a képzetek társításán, vagy az emocionális reguláción át a misztikus 
gondolatokig. Természetesen egy racionális gondolatmenetben szerepet játszhat mindez: építhet 
reflexekre, felhasználhat képzettársításokat, áthatja emocionalitás és a misztika is gyakran éppen 
racionális gondolatmenetekből táplálkozik, de mindezek (és az agy többi működése is) megjelenhet a 
racionalitást nélkülöző, irracionális összefüggésekben is. Ez érvényes az értelmiség működésére is, 
amelynek egyrészt jelentős csoportjai (például a művészek) eleve olyan tevékenységeket végeznek, 
amelyek pusztán a racionalitás szempontjával nem értelmezhetők, másrészt mint vélekedők, megítélők, 
különböző eszmék, ideológiák alkotói és képviselői olykor kifejezetten irracionális (sőt, irracionalista) 
eszmék képviseletét is ellátják. Másfelől a racionalitás képviselete az értelmiség specifikumának sem 
tekinthető: más társadalmi csoportok is eszményüknek tekinthetik. A racionalitás fogalmát végül azért 
sem indokolt az értelmiséggel, mint társadalmi csoporttal összekötni, mert maga a „racionalitás” nem 
egyértelmű fogalom; egymással egészen ellentétes jelentéstartalmak kötődhetnek hozzá. 
  
Az értelmiséget a racionalitás-fogalommal többek között éppen az a Max Weber köti össze, aki a 
legtöbbet tett a különböző racionalitásfogalmak szétválasztásáért. Abban mindenképpen igaza van, hogy 
minden racionális gondolat szellemi tevékenység, de mint az imént hangsúlyoztuk, nem minden szellemi 
tevékenység racionális, s ami még lényegesebb, a „racionális” megnyilvánulások sok esetben egyáltalán 
nem a szellemi mozzanatok dominanciájához vezetnek. Maga Weber mutatja ki a célracionalitás és a tőkés 
társadalmi rendszer kapcsolatát, márpedig a tőkés társadalmi rendszernek (mint erről még bőven lesz 
szó) számos olyan működése van, amely teljesen ellentétes a szellem képviseletének érdekeivel{772}. Weber 
az értelmiség racionalizmusát „a gyakorlati posztulátumok céltételezettségéből származottságának”{773} 
tulajdonítja, s ez az értelmiségi „céltételezettség” párhuzamos a tőkés vállalkozó célracionalizmusával. 
Másutt azonban Weber is kiemeli, hogy az értelmiség mind a karizmatikus, mind a tradicionális, mind a 
bürokratikus uralom képviseletét ellátja, s minthogy a modern (a célracionalitáshoz igazodó) bürokrácia 
jellegét a modern korban dominánssá vált társadalmi rendszer (termelési mód), a kapitalizmus határozza 
meg; csupán annyit állíthatunk értelmiség és célracionalitás kapcsolatáról, hogy a modern, kapitalista 
társadalom értelmisége e társadalom domináns értékrendjének megfelelően jelentősen előtérbe helyezi a racionalitás 
eszményét, (amit az uralmon lévő csoportok elsősorban célracionalitásnak értelmeznek){774}. 
  



Mint az államszocializmusról szóló fejezetben részletesebben kifejtjük, ebből a szempontból a bürokratikus 
„szocialista” rendszerek (és másfelől a bürokratikus fasiszta rendszerek) is a tőkés paradigma logikája 
szerint cselekszenek. Hozzá kell azonban tennünk azt is, hogy a modern bürokráciát nem lehet pusztán a 
tőkelogikából és a tőkés érdekekből levezetni. A tőke célracionalizmusa teszi őket jelentőssé a huszadik 
században, ám öntörvényű működésük (és saját – igazgatási – célracionalizmusuk) is van, amely sok 
vonatkozásban nagyon hasonlít a korábbi, a társadalmon eluralkodó bürokráciák (például a nagy 
adóbirodalmak bürokráciáinak) működési logikájára. Az értelmiség természetesen ennek a bürokratikus 
célracionalizmusnak is a képviselője. A modern bürokratikus rendszerek bírálata ezért gyakran 
értelmiségkritikába is torkollik – éppen e (bürokratikus) „célracionalizmus” ártalmai elleni küzdelem 
jegyében{775}. 
  
A tőke haszonorientált célracionalizmusa és a bürokrácia igazgatási célracionalizmusa nagyon jól együtt 
tud működni egymással, jóllehet időnként eltérő szerkezetük és eltérő értékpreferenciáik folytán szembe 
is kerülhetnek. Az értelmiségnek a gondolkodás tisztaságára irányuló célracionalizmusára szintén 
érvényes, hogy együtt is tud haladni a másik két célracionalizmussal, s eltérő szerkezete és 
értékpreferenciái miatt szembe is kerülhet azokkal. (És akkor még a nem célorientált racionalizmusokról 
nem is beszéltünk). A tőke mindenesetre a szellemi termelők alávetésének és saját céljai érdekében való 
felhasználásának egyik legfőbb eszközéül éppen a célracionalizmus kiemelését használja. Minél inkább 
működik az értelmiség a célracionalizmus eszményei jegyében, annál inkább beilleszthető egy olyan 
rendszerbe, amelyet a szintén „célracionalizmusként” eufemizált haszonlogika irányít. 
  
A jellegzetesen polgári utópiák felfogásával ellentétben azonban nincs racionális társadalom. A racionális 
célok létrehoznak mechanizmusokat (az erősen a racionalitás logikájára épülő haszonszerző piaci 
mechanizmusoktól a társadalmi folyamatokat meghatározott célok irányába racionálisan szabályozni 
próbáló bürokratikus mechanizmusokig). Ezek a mechanizmusok azután beleütköznek a tőlük 
különböző valóságba, s minél inkább erőltetik a maguk racionálisan kidolgozott céljait, annál 
irracionálisabbakká válnak. A paradoxon lényege az a korábban már említett összefüggés, hogy bár a 
Nem szempontjai időlegesen érvényesülhetnek egy-egy csoport célkövető tevékenységében, ezt a 
szerepét a Nem pluralizmusában bármely részérdek-képviselet előbb-utóbb (s voltaképpen már a 
hatalomra kerülés pillanatában) elveszti. Ennélfogva (bár a hatalom-képviseletnek mindig van szellemi 
termelés része) a szellem adekvát képviselete nem lehet hatalom-képviselet. Az „értelmiség”, mint a 
polgári-tőkés kor jellegzetes szellemi termelői csoportja ezért (ha nem csak szellemi termelő akar 
maradni, hanem a szellemi termelést magát akarja dominanciára juttatni, – s ez a szellem adekvát 
képviseletére való törekvés állandó előtérbe helyezését jelenti –) szembe kell helyezkedjék a részérdek-
képviseletek fragmentáltságával, így önmaga (külön értelmiségként való) elkülönülésével, és részirányokba 
való beszorítottságával (s így a „racionalizmus” eszményével való túlságos összekapcsoltságával) is. A 
racionalizmus így nem tekinthető a szellemi termelők lényegi jellemzőjének, s bár a polgári kor szellemi 
termelőinek, az értelmiségiek elkülönülő csoportjának (a tőkés termelési mód dominanciája, s az 
értelmiség ehhez való igazodása miatt) gyakran hangsúlyozott értéke a racionalitás, ez nem az értelmiség 
specifikuma, s még annyira sem tartozik a csoport meghatározói közé, mint az értelmiség – szintén csak a 
polgári korral összefüggésben érvényesülő – „céhesedése”. 



Értelmiség vagy értelmiségek? 

Racionalista és irracionalista értelmiségiek szembekerülése csak egy azok közül az értelmiséget megosztó 
szempontok közül, amelyeknek megosztó erőkként való fenntartása nem a szellemi termelők, hanem a 
tőkés termelők érdeke. Többször hangsúlyoztuk már, hogy a természettudományok, a 
társadalomtudományok és a művészet{776}; vagy a technikai-innovációs jellegű, az igazgatási-adminisztratív 
jellegű és a társadalomkritikai jellegű szellemi tevékenység egymástól való elválasztása, (s a szellemi 
tevékenységek egymástól való eltávolodásának folyamatos fokozódása, a szakirányú specializáció) az 
egész polgári-tőkés korszakra jellemző{777}. Ha a „specializáció” azt jelentené, hogy mindenki a személyes 
képességszerkezetéhez igazodó, egyénre szabott munkát végez, (amit értelemszerűen ő tud a legjobban, s 
ezért mással nem is pótolható) – nos, ez nagyon is megfelelne a Nem érdekeinek is, meg a szellemi termelők 
érdekeinek is; csak éppen a tőke érdekeinek nem felel meg, mert akkor nem tarthatná sakkban (a fizikai 
munkásokhoz hasonlóan) a szellemi munkavégzőt is behelyettesíthetőségével, (a mindig ugrásra készen 
tartott „tartaléksereggel”). Nem, a tőkés korszakban (mint erre a nyolcadik fejezetben majd 
részletesebben is kitérünk) a specializáció nem ezt jelenti, hanem azt, hogy a szellemi tevékenységet 
osztják fel részmozzanatokra (majd e részmozzanatokat tovább aprózzák), e részmozzanatokat pedig 
igyekeznek minél inkább sztenderdizálni, hogy a (szellemi) teljesítmény minél inkább összehasonlítható, 
mérhető, behelyettesíthető és profittermelő képessége szempontjából értékelhető legyen. (Ha ez sikerül, 
akkor a szellemi termelőnek fölé helyezhető az, aki a teljesítményét méri, vagyis aki a szellemi termelő 
számára a munkát kiadja és értékeli, vagyis a szellemi tevékenység más tevékenységekhez hasonlóan a 
tőke alkalmazásába kerül, a szellemi termelő egyértelműen a tőke bérmunkása lesz). Minthogy a tőkének 
egyre nagyobb szüksége van a szellemi termelőkre, s azok egyre nagyobb társadalmi csoportot képeznek, 
a tőke szempontjából az is egyre fontosabb, hogy a szellemi termelőket ebben az alávettetésben tartsák, s 
mindenképpen megakadályozzák a különböző szellemi tevékenységtípusok összeszervesülését, mert az és 
éppen az jelentené a termelési mód megváltozását. A szellemi termelési mód (vagy bármely más termelési 
mód) ugyanis – mint már érintettük ezt – csak akkor léphet a jelenleg domináns tőkés termelési mód 
helyébe, ha ahhoz hasonlóan teljes rendszert tud képezni, teljes rendszerré, „világgá” áll össze. (Ahogy ez 
például a tőkés termelési mód kialakulása során az ipari és kereskedelmi tőke egyesülésével, a 
mezőgazdaság tőkés alapokra helyezésével, illetve a legkülönfélébb tevékenységeknek a tőke általi 
egyesítésével, a gyári szervezet létrehozásával, stb. megtörtént){778}. 
  
Amikor ma (mint például Bauman) az értelmiség befolyásának csökkenését konstatálják, megállapítván, 
hogy a „törvényhozókból” „interpretátorok” lettek{779}, egyrészt azt a folyamatot észrevételezik, amelynek 
során az értelmiség mind nagyobb tömeget alkot, amely egy szűk elit kivételével mindinkább a tőke 
(szellemi) „bérmunkásának” helyzetébe kerül; a tőkés rendszerben pedig a bérmunkás nem lehet 
„törvényhozó”; másrészt azonban, – mint erről is már esett szó – amikor a polgári-tőkés társadalomnak 
szüksége volt a maga működéstörvényeinek a megalkotására, kiépítésére, akkor e törvényeket egyes 
értelmiségi vélekedésekből építette fel, azokat tette „törvényekké”, mihelyt azonban e törvények már 
kiépültek, nincs szükség többé értelmiségi „törvényalkotókra”, s ettől fogva relatív vélekedéseik (a tőke és 
a tőke által uralt társadalom szemében) megmaradnak annak, amik mindig is voltak: relatív 
vélekedéseknek, amelyeket most már szükségképpen a kész törvények szubjektív interpretációinak 
tekintenek. 
  



Az értelmiség eleve megosztott: mivel a történelem során a legkülönfélébb társadalmi csoportok 
szószólójaként („szerves értelmiségeként”) és a legkülönfélébb ügyek megfogalmazóiként léptek fel, a tág 
értelemben vett „politikai szférában” (a különböző részcélok ütközési terepén) az egyes értelmiségi 
csoportok és egyének mindig egymás ellenfeleiként, sőt, ellenségeiként jelentek meg; ezért is 
óvakodnak sokan attól, hogy közös értelmiségi érdekeket feltételezzenek. Eszerint empirikusan csak 
„értelmiségek” vannak, az önálló társadalmi alanynak tekinthető „értelmiség” csupán fikció. Ez azonban 
csak akkor igaz, ha a (tág értelemben vett) politikai szférát tekintjük a lényeg-meghatározó szintnek (amit 
egyébként szívesen sugall a mélyebb társadalmi elemzésektől jogosan tartó tőkés érdekvédelem). Az 
értelmiség (mint vélekedő, ideológiatermelő és törvényalkotó) lényegénél fogva a legkülönfélébb 
ügyek megfogalmazója. Ám ezzel kapcsolatban ugyanaz a kettősség érvényesül, amit az imént az 
értelmiség szakmai megosztásával kapcsolatban említettünk. Ha e vélemények egyedi nézőpontok és 
felvetések lennének, amelyeket a társadalom önmozgásai szabadon integrálnának a gondolati szintézis 
legkülönfélébb variánsaiba, ez optimális lenne mind a Nem, mind a szellemi termelők szempontjából. Az 
osztálytársadalmakban azonban az egyes vélemények az osztályérdekek mentén egymással 
polárisan szembehelyezett véleményhalmazokba rendeződnek, amelyek szemléleti 
rendszerképző elvét az éppen uralkodó csoportok számára legmegfelelőbb tematizációk jelölik 
ki. (Így jön létre például a tőkés társadalom néhány legfontosabb politikai tematizációja, mint a 
konzervatív–liberális–„szocialista”, vagy a nemzeti–kozmopolita megosztás és szembefordítás, de hasonló 
„blokkok” képződnek a különböző vallások és az ateizmus, vagy éppen tudományos, művészeti és egyéb 
irányzatok között is). Ez minden osztálytársadalomban így van, és minden osztálytársadalomban a 
rendszervédelem egyik fő eszköze, hogy a társadalmi feszültségek ne a rendszer alapjainak 
megkérdőjelezésébe torkolljanak, hanem egyéb ütközési felületekre tevődjenek át. Ám míg 
korábbi társadalmakban (a rendszer alapjainak időtlenné és abszolúttá tétele érdekében) erős volt a 
törekvés az ideológiai homogenizációra is, a tőkés társadalom, amelynek termelési módja az állandó 
innováción alapszik, szakít az időtlenítés eszményével, és ezért az ideológiai-politikai szférában adekvát 
formájának a pluralizmust, a különböző irányzatok állandó versenyét, és a hatalmi gyakorlatban a 
különböző irányzatok által képviselt eltérő megközelítésmódok{780} rugalmas, az éppen dominanciára 
kerülő gazdasági érdekek szempontjához igazodó váltogatását tekinti. (Mivel a tőkés társadalom 
potenciális kihívója a szellemi termelő, ez a pluralizmus – ami tehát mindig az egyes szellemi 
termékeknek, gondolatoknak a többnyire a hatalomnak megfelelő módon tematizált táborokba való 
terelését, ezek „pluralizmusát” is jelenti{781} –, abból a szempontból is igen hasznos a tőke számára, hogy 
potenciális kihívóját „antagonisztikusan” megossza, s ezáltal is akadályozza önálló társadalmi alannyá való 
szerveződését{782}). 
  
Hosszú távon azonban a szellemi termelés térnyerése ellene hat a megosztó mechanizmusoknak. Deleuze 
és Gauttari, amikor a deterritorializáció tendenciájára hívják fel a figyelmet, ezt összefüggésbe hozzák az 
értelmiség szerepével (Deleuze-Gauttari, 1996); s valóban az értelmiségiek (s általában a szellemi 
termelők), mivel az az „alapanyag”, amivel dolgoznak, a szellem: összekötő természetű, mindig 
is olyan sajátos „köztársaságot” képviseltek, amely átnyúlt a területi határokon. S minél nagyobb 
a szerepe a szellemi termelésnek a társadalomban, annál általánosabb a deterritorializáció. (Ez nem 
azonos sem a kozmopolitizmussal, sem azzal, amit globalizációnak neveznek: a szellemi termelés lehet 
hangsúlyosan nemzeti, regionális vagy lokális éppúgy, mint „nemzetekfeletti”; a „deterritorializáció” csak 
azt jelenti, hogy a területi beágyazottság egyre kevésbé determinálja az identitást, és az egyének 
megnyilvánulásait, ha a szellem minden territóriumtól elszakadó közössége vezérli. Hogy világos 
legyen, miről van itt szó, gondoljunk a tizenkilencedik századi nemzeti ébredésekre és 



„nacionalizmusokra”, amelyek éppen hogy nem a territoriális körülmények meghatározottságából nőttek 
ki, hanem az egész világon végigsöprő, a különböző helyi kultúrákat összekötő szellemi mozgás 
eredményeképpen jöttek létre). A szellemi szféra térnyerése hasonlóképpen csökkentheti a 
legkülönfélébb megosztó tematizációk jelentőségét{783}. 
  
A tőke és az értelmiség viszonya egy kissé a (diktátorok alkalmazásában álló, azok biztonságát szolgáló) 
„hasonmások” szerepét juttathatja az eszünkbe. Hatalomra jutása idején, és hatalma őrzésének 
gyakorlatában a tőke az értelmiséget sok tekintetben magához hasonlónak fogja fel, sőt, mint korábban 
utaltunk erre, önmaga ideálképeként tolja maga elé. Amikor azonban a társadalmi feszültségek 
megkérdőjelezik a társadalom alapviszonyait, akkor a tőke az ellene megnyilvánuló társadalmi 
feszültségeket – mint ezt már fentebb hangsúlyoztuk – igyekszik áttolni az értelmiségre. (Amikor például 
a tőkés érdekeket képviselő hatalmi politikák tömegpusztító fegyvereket vetnek be, vagy 
környezetrombolásokat kényszerítenek ki, a tőkeellenességet a rendszervédő propaganda igyekszik a 
„tojásfejűek” elleni indulatokká változtatni; megszületik az „őrült” és/vagy „gonosz”, a világ 
elpusztítására törő tudós toposza, és a nem-értelmiségiek szellemi frusztráltságát kihasználva a plutokrácia 
elleni indulatokat a meritokrácia veszélyének felidézésével próbálják átterelni. Hasonlóan ahhoz, ahogy a 
tőkés társadalmi rendszer élősdi mechanizmusait „zsidókérdéssé” egyszerűsítik.) 
  
A tőkés termelési módnak és társadalmi berendezkedésnek kedvező önnön megosztottságára az 
értelmiségnek többféle reakciója van, (ezek mintegy skálába rendezhetők aszerint, hogy reakciójuk 
mennyire radikális). A skála egyik végpontján helyezkednek el azok az értelmiségiek, akik elfogadják az 
uralkodó játékszabályokat, és hajlandók a hatalom által tematizált „frontokon” küzdeni (egymás ellen). 
Az elutasítás legszelídebb változata az apolitikusság választása, ez hagyományos, (és főleg a huszadik 
század első felében nagy hangsúlyt kapott) értelmiségi reakció; ez az elutasítás még felemás, hiszen a 
politikai szekértáborba sorolódástól ugyan távol tartja magát, de elfogad egy másik fajta megosztottságot: 
lemond az értelmiség társadalomkritikai funkciójának gyakorlásáról, s így segít fenntartani a három fő 
értelmiségi funkció szétválasztottságát{784}. Az „apolitikus” értelmiségi eszményében ugyanakkor benne 
van a felülemelkedés attitűdje; az az igény, hogy az értelmiségi felülemelkedjék kora „kicsinyes” 
megosztottságain, s ez magában hordja a következő jellegzetes reakciómódot: az értelmiségi etosz 
képviseletének felvállalását. Amíg ennek a „felülemelkedésnek” formai oldala dominál, addig ez fenntartja 
az értelmiség céhes elzárkózását, elitizmusát, mihelyt azonban a tartalmát kell meghatározni{785}, akkor két 
olyan mozzanat, az értelmiségi etosz két olyan pillére kerül előtérbe, amelyről a következőkben 
részletesen is kell szólnunk: a minőségelv és a humanizmus (a megosztottságokkal szemben az emberi Nem 
közös érdekeire apelláló alapállás) képviselete. 
  
Az értelmiség – miként a társadalmát a vállalkozási-piaci szabadság elvére alapozó (tőkés) 
polgár a „szabadság” eszményével –, a minőség és a humanizmus elvein keresztül tudja az 
(emberi Nem nézőpontjának érvényesítését a középpontba helyező) szellemi termelés 
szempontjait képviselni és megtestesíteni{786}. Ez a két alapelv alkothatja az értelmiség legkülönfélébb 
csoportjainak közös nevezőjét (a pozitív állítások, céltételezések szintjén), míg (a tagadás oldaláról) a fent 
jelzett megosztottságok elutasítása. Azt is mondhatjuk, hogy éppen abból lehet majd tudni, hogy az 
értelmiség igazán a saját, lényegi érdekeit kezdi képviselni, (különböző, tőle lényegében idegen, 
sőt, sok tekintetben vele szemben ellenérdekű csoportok érdekeinek képviselete helyett), amikor elkezdi 
ténylegesen feloldani a kapitalizmus korszakában megszokottá vált ellentéteket, betemetni a 



kapitalizmusban természetesnek tekintett, kilátástalan állóháborúk színterévé tartósult szellemi 
lövészárkokat{787}. 



Az értelmiség és a minőségelv 

A „minőség” elvének hangoztatása mindig is fontos érv volt az értelmiség kezében, akár „lefelé” 
indokolták a „magasabb minőség” eszményével (s egyáltalán: alacsonyabb és magasabb 
minőség hierarchikus szétválasztásával) a maguk kiváltságosabb helyzetét, akár a különböző, 
hatalmukat közvetlenül nem a „szellem” erejéből származtató csoportokkal szemben 
hangsúlyozták, hogy azok hivatkozási alapjaival (alárendeltek száma, meghódított területek méretei, 
származási előkelőség, pénzvagyon, tömegtámogatás, stb.) és ezekre alapozott „felsőbb” helyzetével 
szemben az „igazi” magasabbrendűséget az a (voltaképpen csak az értelmiségiek által 
meghatározható) szellemi-lelki „minőség” adja, amely a szellemi munkavégzés folyamataiban 
keletkezik. A „minőségnek” ez a hierarchizáló értelmezése azonban a vertikálisan tagolt 
osztálytársadalmakban állandósult küzdelmet tükrözi a jobb pozíciókért. A „minőség” 
fogalmának ez a „minősítő” elem csak az egyik része; a minőség-fogalomban egyszerre és 
szétválaszthatatlanul van jelen a quidditas és a qualitas, a „minéműség” és a „minőség{788}”; a dolog 
önmagával való – és másoktól őt megkülönböztető – azonossága, és skálázható, minősíthető milyensége. 
Ám ha a minősítést, a mérést, a skálázást csak a társadalom vertikális tagolódása viszi a 
dolgokba, akkor bármely dolog „minősége” eleve csak „minéműséget”, egyfajta egyediséget 
jelent{789}. Ez – s ez fontos lesz a későbbiekben –, így is van. Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy a minősítés, mérés, skálázás nem csak a társadalom vertikális tagolódásának következménye. Alapját 
képezi az az emberi munkatapasztalat is, amely (az ember számára) hasznosnak bizonyult elemeket fölé 
értékeli a „haszontalanoknak”; az ember szempontjából „jót” és „rosszat” („minőséget” és minőség-
nélküliséget) különböztet meg. (Nem utolsósorban éppen e különbségtétel segítségével lehet aztán a 
vertikális társadalmi tagolódást is legitimizálni). A „minőség” fogalmához tehát mindenképpen 
hozzátartozik „az ember számára hasznos”, „az ember szempontjából jó, értékes” mozzanata 
is. Ha e két mozzanatot összekapcsoljuk, akkor egy olyan minőségfogalmat kapunk, amelynek 
az egyediség, és „az ember számára való nagyobb hasznosság” egyaránt fontos összetevője. 
Mihelyt azonban belép az a megkülönböztetés, hogy vannak dolgok, amelyek más dolgoknál 
hasznosabbak, jobbak az ember számára (amelyek „minőségibbek” másoknál), ezzel megjelenik e 
hasznosság (a minőség) mérésének igénye is. Mérni azonban csak mennyiségileg lehet. A minőség mérése 
mennyiségi szemléletet visz bele a minőséghez való viszonyba. 
  
És itt válik fontos tényezővé a termelési módok különbsége. Vannak termelési módok, amelyek 
hangsúlyozottan mennyiségelvűek, mert termelési rendszerük magját mennyiségileg mérhető 
(és a rendszer működése érdekében mérendő) dolgok alkotják{790}. (Például a csereérték). Az 
ilyen termelési módban mindent mérhetővé igyekeznek tenni, így a „minőség” is mennyiségi 
kérdéssé válik. A szellemi termelési mód azonban minőségelvű; a szellemi termék lényege a 
minőség. A „szellem” az egyén és a Nem összekötője lévén az egyénből azt emeli ki, ami benne 
nembeli, a Nemnek meg azt a tulajdonságát, hogy egyedi variációkban létezik{791}. A szellemi termelésnek 
(a szellem természetére építő termelésnek) tehát az egyediség, és az emberi Nem számára való-ság (a 
„minőség” két mozzanata) képezi az alapját. A szellemi termelésnek legalább annyira a fenti 
értelemben vett „minőség” a kulcskategóriája{792}, mint a haszonszerzésre (mennyiségi többletre), 
az egyenértékesítő cserére (mennyiségi beazonosításra) és a versenyre (mennyiségi értelemben 
vett „előzésre”) épülő tőkés társadalomnak a (matematizálható) mennyiség{793}. 



  
Ha a kategóriák a létviszonyok meghatározásai, akkor ez azt jelenti, hogy egy-egy absztrakt összefüggés 
(mint az előző fejezetben például a hegeli kategóriákon láthattuk), egyszerre jelent természeti törvényt, 
általános társadalmi törvényszerűséget és ugyanakkor a konkrét viszonyokban is kimutatható. És több 
szimultán olvasata is lehetséges. A „mennyiség a minőségbe való átcsapásának” a marxisták által 
agyoncitált hegeli törvénye például egyrészt arra is vonatkozik, hogy egyazon dolog szaporodásával, mennyiségi 
halmozódásával létrejön valami, ami már nem az a dolog, amiből kiindultunk. Ez érvényes a természetben is (például 
ahogy az egyazon atommaghoz kapcsolódó elektronok számának szaporodásával új kémiai elemről 
beszélünk) és a társadalomban is: az egyes egyének egymásmellé rendelődésével létrejövő csoport, vagy a 
továbbhalmozódással létrejövő tömeg már olyan sajátosságokat mutat, amelyek eltérnek az egyedek 
sajátosságaitól, tehát a mennyiségi halmozódással új minőség keletkezik. A „mennyiség minőségbe való 
átcsapása” elv másrészt arra is figyelmeztet, hogy ez a két, az ember által egymással szembeállított 
fogalom a valóságos létben nem választható el élesen egymástól, s így az emberi szemlélet akkor közelít az 
objektív valósághoz, ha oszcillál ezen fogalmak alkalmazása között. Harmadrészt arra is érvényes ez a törvény, 
hogy amikor az ember a mennyiségelvet preferálja (például ahogy azt a tőkés társadalom teszi), ezzel óhatatlanul 
előkészíti a minőségelv előtérbe kerülését, (ahogy ez valóban be is következik). S most tekintsünk el attól, hogy 
maga a „mennyiség” fogalom is problematikus, mert (mint erre az imént a 790. lábjegyzetben utaltunk) 
azonos nemű dolgok (azonos neműnek tekintett dolgok) számlálásán alapszik, s bár ennek a redukciónak 
(mármint hogy egyes dolgokat – legalábbis bizonyos szempontból – azonos neműnek tekintünk 
egymással) nagyon sok gyakorlati haszna van, kérdés, hogy jogosult-e bármilyen két lételemet (akárcsak 
ideiglenesen is) egymással azonosnak tekintenünk. Mondhatjuk-e bármiről, hogy abból kettő (három, 
ezer, millió, stb.) létezik? – mert ez azt feltételezi, hogy az így számba vett dolgok egyformák, lényegüket 
tekintve azonosak. Ha ez nem áll fenn, akkor viszont az egész „mennyiségi” gondolkodás ingoványos 
talajra épül. 
  
A tőkés társadalomban mind a piaci csere, mind a haszonszerzés motivációja, mind pedig a társadalmat 
dinamizáló verseny szempontjából a „minőséget” mennyiségbe kell átfordítani. A piaci csere 
egyenértékűsítést feltételez; a haszonelv azért kívánja meg a mennyiségi szemléletet, hogy meghatározható-
mérhető legyen a haszon{794}, az inputok outputokat meghaladó többlete; a munka profittermelő kapacitását a 
szükséges munkaidő mérésével lehet megállapítani{795}; a versenyben való győzelem pedig azt feltételezi, hogy 
a győztes a veszteseknél valamiben összemérhetően „többnek” bizonyul. Mindez mennyiségek 
összehasonlítása, így a tőkés szemléletben a „minőség” biztosítása valójában mindig mérhető 
(mennyiségi) előnyök biztosítását jelenti{796}. Ez a minőség-felfogás élesen ellentétes a szellemi termelés 
adekvát minőség-fogalmával, amely per definitionem az összemérhetetlenségen (az egyediségen) alapszik. 
Később lesz még arról szó, hogy a „minőség”-fogalomnak „az ember számára való nagyobb 
hasznosság” mozzanatát tartalmazó összetevője olyan minősítés, amely nem nélkülözheti az 
összehasonlítást (a minőség és minőség-nélküliség, a jobb és kevésbé jó, az ember számára hasznosabb 
és az ember számára kevésbé hasznos közti különbségtételt), de ez az összehasonlítás nem 
mennyiségi jellegű.{797} 
  
A mennyiségi szemlélet nagyon fontos az élet számos területén. Az ember sosem jutott volna el ahhoz, 
hogy objektivációk özönét hozza létre, ha nem épít a mennyiségi gondolkodásra. Ám maga az élet, és az 
élő szervezetek működése pusztán mennyiségi szemlélettel nem ragadható meg; mint ahogy mennyiségi 
szemlélettel nem ragadható meg a „minőségnek” a mibenléte sem. A mennyiségi szemlélet sokszor 
szükséges, máskor korlátozó leegyszerűsítés{798}. 



  
A mennyiségi szemléletben az igazságosság szinonimája a (valamilyen szempontból való) egyenlőség. Nem 
véletlen, hogy a polgári forradalmak második nagy jelszava a „szabadság” mellett az egyenlőség. Már 
Marx felhívja azonban a figyelmet arra, hogy 
  

„Az egyenlő jog (…) még mindig a polgári jog. (…) Ez az egyenlő jog – egyenlőtlen jog egyenlő 
munkáért (…) az egyenlőtlenség joga. (…) az egyenlőtlen egyének (és ezek nem volnának 
különböző egyének, ha egyenlőtlenek nem volnának) csak akkor mérhetők egyenlő 
mércével, ha egyenlő szempont alá hozzuk, csak egy meghatározott oldalról ragadjuk meg őket, 
pl. az adott esetben csak mint munkásokat tekintjük őket; és semmi többet nem látunk 
bennük, minden mást figyelmen kívül kell hagynunk. (…) a jognak nem egyenlőnek, hanem 
ellenkezőleg, egyenlőtlennek kellene lennie.” (A gothai program kritikája){799}. 

  
A tőkés kor egyenlőség elvének kritikáját több konkrét területen is elvégezték már. A Bourdieu nyomán 
kibontakozott kutatások például meggyőzően igazolták, hogy az iskolarendszer egyenlőség-elve mögött az 
egyenlőtlenségek állandó újratermelése folyik, (hiszen az egyenlő iskolai feltételek között a hazulról 
hozott egyenlőtlenségek előnyei és hátrányai érvényesülnek és halmozódnak. Itt a jelenlegi helyzettel 
szemben – amelyben az iskolarendszer nagymértékben részese a szelektív munkamegosztás 
rendszerének, amely a mennyiségileg mért „minőségek” alapján választva szét „jobbakat” és „rosszabbakat”, 
a „rosszabbakat” az alávetett munkavégzők és a munkanélküliek táborába söpri –, a megoldás a jelenlegi 
minősítési rendszer helyettesítése lenne egy olyan, funkciók felé terelő rendszerrel, amely nem az egymással 
való összemérés „osztályozó”mechanizmusain, hanem a mindenkit sajátos képességei alapján értékelő 
mechanizmusokon alapulna.){800} Hasonlóképpen a politikai egyenlőség (a „mindenkinek egy szavazata 
van”) elve teljesen illuzórikus az egyes egyének között (a társadalmi helyzetük függvényében) óriási 
mértékben eltérő érdekérvényesítő és manipulációs lehetőségek talaján.. Bourdieu a „kultúrák 
egyenlőségét” valló kulturális antropológiai szemléletben is kimutatja, hogy az tulajdonképpen egyfajta 
fordított (vagy inkább: közvetett) etnocentrizmus: a kultúrák közti érdekérvényesítési erőkülönbség 
konzerválása{801}. Az egész polgári „egyenlőség”-elv lényegére mutat rá Anatole France közismert bon mot-ja, a 
„híd alatt alvásnak” a hajléktalan clochard és a milliomos számára adott egyenlő szabadságáról{802}. 
  
A huszadik században (a szocialista mozgalmakban) felerősödött egyenlőség-eszmény (és a fasiszta 
mozgalmakban jellemzővé vált tömegszemlélet együttes) tagadásaként a függetlenségüket őriző 
értelmiségi csoportok is a minőségelvet állították szembe az egyenlőségelvvel. Ezt megtaláljuk 
Mannheimnél is{803}. 
  

A minőségelvet középpontba helyező értelmiségiek csoportjából induló Lukács egyik 
legnagyobb hozzájárulása a kapitalizmust meghaladó társadalom felé mutató folyamatokhoz: 
az esztétikum társadalmi szerepének kiemelése. Az esztétikum elválaszthatatlan a 
minőségelvtől, hiszen „esztétikai értékkel bírónak” mindig valamilyen minőségi többlete 
alapján minősítünk valamit, ráadásul éppen az esztétikai megközelítés az, amelyre a 
mennyiségi szemlélet a legkevésbé képes rányomni a bélyegét.. Ha Lukács nem úgy 
deklarálja is a minőségelvet, mint egy új társadalom megteremtésének eszmény-alapját, 
számos olyan megállapítást tesz, amely arra utal, hogy az általa feltételezett, kapitalizmuson 
túli társadalmat a mennyiségelvvel szemben álló alapokra helyezi. Először is a szellemi 
termelésnek azt az oldalát emeli ki, a társadalmi viszonyok termelését, amelyet a tárgytermelő 



munka ellentéteként ábrázol. „Itt – a természeti tárgyakkal ellentétben (…) minden indulat, 
minden magatartásmód tartalmilag és formailag egyaránt genezisének jellegéhez kötődik” 
(Lukács, 1976, p. II 470). Mivel lét és eredet, tartalom és forma ilyen összekapcsoltsága az 
esztétikumban, a művészi alkotásban nyilvánul meg legtisztábban, ezt is a hagyományos 
termelő munkával ellentétbe állítva ábrázolja, kiemelve, hogy a művészet a munkánál sokkal 
inkább áll ellent az elidegenedésnek, (mert a műalkotás az összvalóságra vonatkozik; mert 
időben korlátlanul hathat; s mert az érték/értéktelenség lehetősége – vagyis a minőség – 
benne előre nem meghatározható, nem mérhető). Hozzáteszi: „valamennyi emberi 
tulajdonság (…) rögtön eldologiasodik, ha tartóssága nem szakadatlan, mindig megújított 
egyedi tételezéseken alapul”{804}, márpedig az ilyen „mindig megújított egyedi tételezések” a 
szellemi termelés alkotói lényegének és azon belül is elsősorban az esztétikai 
megközelítésnek a jellemzői (és nem mellékesen: a „minőség” létrehozói). Lukács abban 
ragadja meg a művészet értelmét, hogy a művészet azt mutatja meg, miként lehet az ember 
„nembeli”; (a befogadó oldaláról ennek átélését a katarzis{805} biztosítja){806}. Az esztétikumon 
keresztül Lukács tehát lényegében azt közelíti, hogy – a mennyiségmérés évszázadok alatt 
kidolgozott módszereivel szemben – miképpen lehet megragadni a minőséget. 
  
Lukács azonban egyrészt belebonyolódik „magánvaló” és „magáértvaló” nembeliség 
viszonyába, és nem jut el a minőségelv jelentőségének végiggondolásáig. Ehelyett 
túlhangsúlyozza azt a tényt, hogy lehetséges a nembeliségnek olyan képviselete is, amely nem 
nevezhető az aktív, magáértvaló nembeliség vállalásának (vagyis a nembeliség 
elsődlegességén alapuló társadalmi viszonyok érdekében kifejtett aktivitásnak), – ezen az 
alapon állítja szembe például az egyházaknak csak a magánvaló nembeliséget felvállaló 
magatartását a szekták hitvallásosságával (amely viszont közvetlenül akar – legalábbis a 
testitől elválasztott lelkiség szintjén – a magáértvaló nembeliséghez kapcsolódni). S 
magábanvaló és magáértvaló nembeliség nem-azonosságát túlhangsúlyozva levonja azt a 
következtetést, hogy vannak olyan társadalmi szereplők, akik – szembeállíthatóan azokkal, akik nem 
– közvetlenül a magáértvaló nembeliséget képviselik. Ezt nyilvánvalóan a „haladó politikai erők” 
jelentik a számára, hiszen az egész érvelést Max Weber: „Hegyibeszéd vagy politika” című 
írásával polemizálva fogalmazza meg, (miközben másutt ő is kijelenti, hogy a magábanvaló 
és magáértvaló nembeliséget nem lehet igazán különválasztani). Ezzel a gondolatmenettel, a 
különválasztással és a „politika” ilyetén piedesztálra emelésével ő maga is szentesíti az 
elidegenedést (és éppen a politika elidegenedését, ami – mint erre utolsó írásaiban ő maga is 
ráébredt – az egész marxista kísérlet Achilles-sarkának bizonyult). Az elidegenült politika 
ilyetén felvállalásával (és „a magáértvaló nembeliséget” képviselő élcsapat feltételezésével 
azonban a minőségelv érvényesülése is kérdésessé válik. Lukácsnál ebből következik a 
„nembeliségbe való felemelkedés” még problematikusabb fogalma. Abban kétségtelenül 
igaza van, hogy lehet a Nem érdekeinek megfelelően és nem-megfelelően cselekedni, – 
éppen ezt jelentheti a minőség megkülönböztetése a nem-minőségtől –, de nem helyénvaló 
„nembelibb” és „kevésbé nembeli” embereket feltételezni: minden emberi szerep nembeli 
szerep (a Nem magáértvalósága szempontjából is){807}. Nem arról van szó, hogy egyes emberi 
szerepek, társadalmi helyzetek jelentenek a nembelit inkább megtestesítő s ezáltal mintegy 
magasabb rendű állapotot, hanem magának a Nemnek az alakulása értékeli egyik vagy másik 
emberi magatartást „nembelibbnek”. Lukács azonban úgy ábrázolja a „nembelibe való 
felemelkedést”, mint egy kiváltságos, mintegy élcsapat jellegű helyzetet, amelyet mintegy „ki 



kell érdemelni”: Ebben a felfogásban különféle arisztokratizmusok nyomai mutathatók ki a 
párt élcsapat-felfogásától az értelmiségi „céhes” elitizmuson át{808} a Lukácsra oly nagy hatást 
gyakorolt hegeli gondolatokig{809}. A „minőség” nem ilyenfajta minőséget, a helyzet vagy 
szerep „minőségét” jelenti (ami a mindenkori osztálytársadalmi egyenlőtlenségek 
eufemisztikus megfogalmazása, és mellesleg – mint láttuk – a minőség-elv alárendelése a 
mennyiség-elvnek{810}); hanem azt az értéket, amit csak a Nem ad az érdekei szerint cselekvők 
egyes cselekedeteinek. 

  
Összefoglalva: a minőségelvet a tőke egyértelműen alá próbálja vetni a mennyiségelvnek, a „minőséget” 
csak mint „mérhetőt” képes elképzelni{811}. Sok marxista, (s így Lukács is) egyrészt szembefordul ezzel a 
felfogással, és elfogadja a minőségelvet, ám azt hozzárendelve a tudatos és meghatározott célra irányuló 
politikai aktivitás eszményének, (s alá is rendelve annak); ezzel ugyancsak a mennyiségelv uralmának 
jegyében cselekszenek (csak éppen a politikai elkötelezettség mértékét teszik a „minőség” mércéjének). A 
posztmodern értelmiségiek értékrelativizmusa ehhez a két állásponthoz képest közelít ahhoz a 
szemlélethez, amely szerint „minőségivé” bármit csak a Nem avathat, s ezért az embernek nincs joga 
(illetve csak önnön értékítélete relativitását felvállaló joga van) a minősítésre. Ez a szellemi termelőknek 
már saját nézőpontját (de ugyanakkor még nem elég erős, magabiztos társadalmi helyzetét) tükröző 
szemlélet azonban annyiban még mindig nem a „minőségelv” érvényesülése, hogy ezen az alapon nem 
lehet a minőség és minőséghiány között sem dönteni. Ha a minőségelv érvényesülését a szellemi 
termelési mód alapelvének tekintjük, akkor ez az álláspont megint csak annak az átmeneti helyzetnek felel 
meg, amelyben a szellemi termelők már leválnak a tőlük különböző érdekű „uralkodó osztályokról”, de a 
szellemi termelési mód még nem dominál a társadalomban, így a szellemi termelők még nem tudják 
érvényesíteni saját értékhierarchiájukat (ami a mennyiség/minőség dimenzióban a minőség és minőség-
nélküliség közti különbségételt feltételezi). A hagyományos értelmiség „esztéticizmusa” és 
meghatározatlan minőségelvűsége képes e határvonalak meghúzására (a hagyományos értelmiség nem 
húzódozott attól, hogy minősítsen, hogy különbséget tegyen művészet és giccs, értékes és értéktelen, stb. 
között), ezzel azonban az volt a baj, hogy a minősítés pusztán a személyi tekintélyen, az „avatott” 
értelmiségi meghatározatlan „hozzáértésén” nyugodott, amivel kapcsolatban jogosan említhette fel a 
tőkés érdekeket, illetve a marxista „elkötelezettséget” képviselő kritika éppúgy, mint az értékrelativisták 
kritikája, hogy ez a „meghatározatlan hozzáértés” semmi egyéb, mint a céhes értelmiségi csoport 
privilégium-védelme, alapja a „céhmesterré” avatás, következménye meritokrácia. (A hagyományos 
értelmiség minőségfogalma ezzel az osztálytársadalmi struktúrához, annak egyenlőtlenségi rendszeréhez 
igazodott, közvetve megint csak beengedve a mennyiségelv érvényesítésének lehetőségét is). A szellemi 
termelési mód adekvát minőségfelfogása nem alapulhat mennyiségi kritériumokon, de nem 
köthető meghatározatlan megítélési „kompetenciákhoz” sem, ugyanakkor nem állhat meg az 
értékrelativizmusnál: a szellemi termelőknek ki kell dolgozniok a minőség-meghatározás (a 
minőség és minőséghiány közti különbség) mindenki által alkalmazható kritériumait is. 
  
A minőségelv érvényesítése a szellemi termelés egyik leglényegibb sajátossága. Éppen a közös 
minőségelvben találkozhatnak bal-, és jobb oldali, marxista és népnemzeti, konzervatív és 
avantgardisztikus értelmiségiek. S ez az összekötő elv (mint erre az utolsó fejezetben még visszatérünk) 
véleményünk szerint sokkal lényegibb a köztük lévő összes többi különbségnél{812}. 
  
Persze, ehhez a közös nevezőhöz a szellemi termelők csak akkor juthatnak el, ha magukat 
„szellemi termelőkként” ismerik fel. Régi kérdés, hogy egy társadalmi csoportot akkor jogos-e 



csoportnak tekinteni, ha önmegnevezése tagjai számára releváns kategória, vagy ez nem szükséges feltétel 
ahhoz, hogy a csoport a társadalmi viszonyok alanya legyen? A marxisták válasza az volt, hogy a 
proletariátus nem attól osztály, hogy tagjai felismerik-e osztályhoz tartozásukat, de mindent meg kell 
tenni ennek az „osztálytudatnak” a kialakulása érdekében, mert az osztály csak ettől lesz „magáértvaló” 
osztály, ettől lesz cselekvő aktív szereplője a történelemnek. Ugyanez elmondható a polgári forradalmak 
szereplőiről is, de a tőkés termelési mód kialakulásának ez a tudatosság nem mindig volt feltétele (sőt, 
még a politikai hatalomátvételnek sem mindig). Ráadásul a „polgárosodás” teendőit sokszor nem is 
„polgárok”, hanem a polgárosodás céljaival azonosuló más csoportok (honorácior értelmiségiek, 
középnemesek, arisztokraták, polgárosuló parasztok hajtották végre). Mindebből egyrészt az következik, 
hogy a szellemi termelési mód kialakulásának sem szükségképpen minden lépése tudatos; másrészt, hogy 
a társadalmi viszonyok alakításában aktív szerepet játszó csoportokat nem lehet szociológiai helyükből-
szerepükből levezetni (már csak azért sem, mert a termelési mód változásával az is teljesen 
megváltozhat), ugyanakkor viszont valamilyen (és az adott társadalmi célt, jelen esetben a szellemi 
termelési mód dominanciára jutását maga elé célul kitűző) aktív társadalmi alany minden lényeges 
történelmi változáshoz szükséges. 
  
Az értelmiséget jelenlegi formájában (a szellemi termelési mód kibontakozása szempontjából) 
kettős veszély fenyegeti. Vagy bornírt módon benne ragad saját (osztálytársadalmi) „céhesen” 
elkülönülő állapotában és konzervatív önérdekvédővé válik, vagy továbbra is felvállalja az 
önalárendelő szerepet más társadalmi csoportok (burzsoázia, proletariátus, stb.) érdekeinek 
képviseletében. A kiegyensúlyozott megoldás a saját értékek alapján álló változtatása a 
fennállónak (a szellemi termelési mód irányában). Ez kettős feladatot jelent: először is a 
szellemi termelőként, „értelmiségként”, önálló társadalmi alanyként való megjelenést és 
bizonyos értelemben megszerveződést is annak érdekében, hogy aztán az értelmiséget, mint 
különálló csoportot a szellemi termelés dominanciára juttatásával megszüntessék. 
  
Ebből a szempontból – a szellemi termelők ilyen irányba fordulásának alapjaként is – meghatározó a 
saját értékek között egyrészt a minőségelv, másrészt a minőségelv csak a másik értelmiségi 
alapelvvel, a humanizmus elvével összefonódva vezetheti az értelmiséget jelenlegi elitista 
helyzetéből az értelmiségi különállás mindenkit szellemi termelővé emelő megszüntetéséhez. 



6. fejezet 
 Humanizmus és szellemi termelés 

Ha a „nembeliség”, alapján álló gondolkodás ismeretelméleti kulcskategóriája, Nem és egyén összekötője 
a „szellem”, ugyanezen szemlélet kulcskategóriája az etika területén a humanizmus. Így kulcskategória a 
humanizmus a „szellemi termelési mód” szempontjából is. 
  
Annak, amit a hétköznapi szóhasználatban is „humanizmusnak” nevezünk, lényege éppen az 
ember nembeliségéből való kiindulás: annak a feltételezése, hogy minden ember = ember, s 
mint ilyen, a többi ember által minden tekintetben megbecsülendő, sőt, oltalmazandó. Az 
„humanista”, aki ezt az etikai követelményt – az emberi Nem egészének és minden egyes tagjának 
védelmét – nem helyezi egyéb megfontolások (egyéni vagy csoportérdekek, a Nem érdekei ellen ható, 
illetve a Nem egyes tagjainak életét, méltóságát veszélyeztető kényszerek, stb.) mögé{813}. (Az utóbbi 
időben sokan azért utasítják el a „humanizmust”, mint kiinduló értéket, mert az emberi Nem a maga 
„önmegvalósítása” során számos vonatkozásban szembekerült a természettel, s a „humanizmus” ebben 
ez összefüggésben a túlságosan embercentrikus, az embert a természettel szembe s annak fölé helyező 
szemléletet jelenti. Ám e megfontolás is „humanista”: a természetet védő mozgalmak a huszadik század 
végén éppen abból a felismerésből alakultak ki, hogy az ember természeti környezetét rombolva az 
emberi Nem létét is veszélyezteti, a természethez való viszony harmonizálása – a „leigázó” 
gondolkodással szemben – a Nem legalapvetőbb érdeke; s a természet jogainak védelme a kártékony 
emberi beavatkozásoktól sem egyéb, mint az embervédő „humanizmus” kiterjesztése az élővilág 
egészére. Amikor tehát az alábbiakban „humanizmusról” beszélünk, ezt ebben a tág értelemben tesszük, 
etikai humanistának tekintve az „embersovinizmus” ellen fellépő, magukat „anti-humanistaként” 
definiáló aktivistákat is – feltéve, ha más tekintetben nem kerülnek szembe az emberi élet védelmének 
követelményeivel). 
  
A humanizmus és a szellemi termelés definíció szerint is kölcsönösen meghatározza egymást: 
az emberiség közösségének, minden ember ember-voltának felismerése eleve szellemi aktus, az 
emberi „szellem” (a testi, anyagi különbségek jelentőségét csökkentő) összekötő szerepét 
feltételezi, s minden lépés a Nem közösségén alapuló humanizmus kibontakozásában alapjában szellemi 
termelők szellemi tevékenységének eredménye. Másfelől minél hangsúlyosabbak a humánum 
szempontjai egy társadalomban, annál nagyobb tér nyílik a szellemi tevékenység számára. A 
„humanizmust” így a társadalomban más társadalmi csoportoknál jóval nagyobb arányban képviselik 
szellemi termelők, és a szellemi termelési módnak minden más termelési módnál lényegibb feltétele a 
humanizmus szempontjainak érvényesítése. 
  
Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy szellemi termelők sokasága egyáltalán nem bizonyul „humanistának”: 
szellemi termelők gyakran szegődnek akár radikálisan antihumánus rendszerek és ideológiák 
szolgálatába{814} is; más szellemi termelőknek egyéni élete, magatartása tanúskodik a humánum hiányáról. 
Ilyenkor is jelentős szellemi energiák mozgósítódnak, ám ezekben az esetekben a szellemi termelők (az 
emberi Nem tagjait összekötő) „szellem” lényegével kerülnek szembe; ilyenkor is megmaradnak szellemi 
termelőnek, mint ahogy a selejtet gyártó esztergályos is esztergályos, de ha az esztergályos 



tevékenységének lényegét is abból az ideáltipikus formából lehet meghatározni, amikor nem selejtet gyárt, 
ugyanígy a szellemi termelés lényegéhez hozzátartoznak a humanizmus kritériumai. 
  
A „humanizmus” kiindulópontja az emberi Nem összetartozása, amiből szervesen következik a minden 
egyes egyén megbecsülésének, sőt, oltalmazásának szükséglete. A humanizmus ugyanakkor nem 
azonosítható a „jóság” fogalmával: több is, kevesebb is annál. Kevesebb, amennyiben a „jóság” 
megkülönböztető minőség és meglétének kisebb vagy nagyobb mértékével jellemezhető személyiség-
sajátosság is, s ennek átlag feletti mértékével a „humánus” ember nem feltétlenül rendelkezik. (Mint 
ahogy nem feltétlenül érez személyes érzelmeit mozgósító „szeretetet” sem az embertárs iránt). De több is, 
mint az ember-, (és más élőlény-) társaival gyöngéden, figyelmesen, szeretetteljesen bánó „jóság”, 
amennyiben a pozitív egyéni attitűdön kívül tartalmazza a (tudatosan a) Nem nevében való fellépés 
elemét is. (Azért vagyok „jó” a másikhoz, mert ember, s mert én is ember vagyok{815}, és az embernek a 
másik emberhez jónak kell lennie; jól kifejezi ezt a „humánus” szó magyar megfelelője, az „emberség-es” 
is). Nem azonos a „humánus” a kegyes segítővel sem; annál egyértelműen szélesebb fogalom: a humanitás 
nem pusztán kegyes cselekedet, (ami gyakran csak az „üdvösség” biztosítására, „megvásárlására” szánt 
gesztus); hanem annál jóval több: a segítendő másikkal való összetartozás felismerésén alapuló, mindkét fél 
nembeliségének kiteljesedését célzó, és a Nem minden lényeges szükségletére figyelemmel lévő aktivitás. 
  
Az egyén persze nem mindig tudja eldönteni, mi is tekinthető humánusnak, s mi nem: mint korábban 
hangsúlyoztuk, csak a Nem szemszögéből derül ki egy-egy cselekedet minősége, „jó” vagy 
„rossz” volta, s így az is, hogy valóban humánus-e.{816} A törekvés a „Nem” szempontjainak 
érvényesítésére, s ennek alapkövetelményeként az „ember” (az emberi élet, az emberi méltóság, az 
emberi szabadság, az emberi kultúra és az igazságosság) védelmére viszont bármely „humanizmus” 
minimumfeltétele{817}. 
  
Az előző fejezetben megállapítottuk, hogy a szellemi termelés lényegéhez tartozik a minőség-centrikus 
szemlélet, s hogy ez a „minőségi” szempont csak úgy tud érvényesülni, ha a humanizmus vezérli. Ám 
ahogy a „minőség” feltétele az emberi társadalomban a humanizmus, a humanizmusnak is feltétele a 
minőségi szempont alkalmazása: a humanizmus nem mennyiségi alapon működik. (A többség 
érdekére való hivatkozás nem ment fel antihumánus cselekedeteket, az emberiség vagy nagyobb emberi 
közösségek védelmének célja sem szentesít antihumánus eszközöket az emberiség egyedeivel vagy kisebb 
csoportokkal szemben). 
  
Minthogy azonban az egyén nem mindig lehet teljesen bizonyos abban, hogy cselekedete mennyire 
„humánus”, s mivel éppen ezért is a vélemények gyakran erősen megoszlanak e kérdésben, (s így sokan 
iménti állításunkkal sem értenek egyet), érdemes röviden áttekinteni, hogy miképpen is alakult a 
„humanizmus”-felfogás a történelemben (és kapcsolata a szellemi termeléssel). 



A humanizmus kialakulása 

A „humanizmus” fogalmának két legmeghatározóbb eleme, mint említettük, a többi ember 
megbecsülésének és védelmének követelménye, és ami ennek alapja: az emberi Nem összetartozásának 
tudatosítása. Ez utóbbival függ össze a „humanizmus” fogalom harmadik meghatározó 
mozzanata: az „emberiből” való kiindulás. A humanizmus nem materializmus, nem biologizmus, de 
nem is teizmus: bár megalapozása történhet akár isteni parancsolatokra, akár az élet törvényeire, vagy 
általános anyagtörvényekre hivatkozva, „humanizmusnak” igazán akkor nevezhető, amikor maga a 
kiindulópont is az ember(i társadalom). 
  
Garnham Panofskyt idézve hangsúlyozza: „történetileg a ’humanitas’ szónak két, világosan 
megkülönböztethető jelentése volt; az első az ember és az ’embernél kevesebb’ közötti kontrasztból 
emelkedik ki, a másik abból a kontrasztból, ami az ember és az ’embernél több’ között feszül. Az első 
esetben a ’humanitas’: érték, a másodikban behatárolás, korlát. A humanitásnak ebből az ambivalens 
koncepciójából született a humanizmus. Ez nem annyira mozgalom, mint attitűd, amelyet az emberi 
méltóságba vetett szilárd hitként lehet definiálni, s amely egyaránt alapul emberi értékekhez (racionalitás, 
szabadság) való ragaszkodáson, és az emberi korlátok (a tévedés lehetősége, a gyarlóság) elfogadásán, 
ebből két posztulátum következik – a felelősség és a tolerancia.” (Garnham, 2000, p. 7). 
  
A humanizmus történelmi alapjai arra a felismerésre nyúlnak vissza, hogy mindannyian emberi lények 
vagyunk. Az emberiség közös eredete még csak a csoport összetartozásának ösztönszerű késztetéseit 
biztosította. Az emberiség nembeli sajátossága azonban belső diverzitásának növekedése lévén, az egyes 
csoportok szükségképpen elkülönböződtek egymástól, nyelvileg, genetikailag és kulturálisan. Éppen erre 
az elkülönböződésre volt viszont szükség ahhoz, hogy azután megszülessen az a felismerés, hogy az 
egymással mégoly ellenséges viszonyba kerülő emberi csoportok mindegyike: ember. Ez a felismerés, 
mint tudjuk, nagyon hosszan alakult ki a történelemben, hiszen különböző alapokon (nem beszéli a 
nyelvünket = „néma”; nem a mi kultúránk szerint él = „barbár”; más rasszjegyeket visel = „kutyafejű”, 
„büdös”, „alsóbbrendű”; nem rendelkezik a szabadságjogainkkal = „beszélő szerszám”, stb.) egészen a 
legutóbbi időkig fennmaradt az a szemlélet, amellyel a „mi” és „ők” közti határokat meghúzó 
gondolkodás az „ők”-et többé vagy kevésbé igyekszik kirekeszteni az „emberek” kategóriából. De 
viszonylag korán megjelent a „humanitas” – az emberi közös nevező – felismerése is. Trencsényi 
Waldapfel Imre Iliász-elemzésében kiugró szerepet játszik az Iliász azon jelenete, amelyben Akhilleusz – 
saját apjára gondolva a trójai apa láttán – kiadja halálos ellenségének, Hektornak holttestét az azért 
könyörgő Priamosznak. Ez az empátia valóban a „humanizmus” születése: az ellenséget nem 
pusztán elpusztítandó bestiának tekinteni, hanem – az embervolt közös nevezője alapján – 
megadni neki is valamilyen fokú tisztességet. (Ez ekkor még nem jelenti az ellenségeskedés 
megkérdőjelezését: a háború végén magát az itt megszánt trójai atyát is lemészárolják, mégis nagyon nagy 
lépés a humanizmus útján). Hogy egy másik kultúrkör példájára utaljunk: hasonló szemléleti fejlődés 
játszódik le az árja hinduk mitológiájában is: míg első eposzuk, a Rámájana a dravida ellenséget még nem 
embernek, hanem ráksaszának (gonosz, állatias démonnak) ábrázolja – bár már itt is felvillantva „emberi 
lelkű” ráksasza-figurákat is –, a későbbi eposzban, a Mahábháratában már az ellenség táborában is olyan 
hősök szerepelnek, akiknek kijár a tisztelet, és a lelki empátia. (Az Iliászban sem csak az említett 
jelenetben érvényesül ez, hiszen egyes trójai hősöket Homérosz mindvégig nagy tisztelettel ábrázol). 



Persze mindkét példával kapcsolatban hozzátehető: a humanitás korlátos, hiszen a trójaiak olyan ellenség 
voltak, akikkel a görögöket közös kultúrkör kötötte össze, a Mahábháráta már nem egy másik etnikum 
elleni háborút, hanem testvérháborút ábrázol, mégis ezek a korai példái annak a közeledésnek, amely 
később bármely emberi csoport között végbemehet, mihelyt a felek ráébrednek arra, hogy a „másik” 
voltaképpen megfelel a csoport saját ember-definíciójának. 
  
A másik emberre vonatkozó emberiességi parancsolatok a legtöbb vallás elvárás-rendszerében 
megjelennek, (lásd például a Tízparancsolat „ne ölj!” tételét), ám ezt egyéb szempontok súlyosan 
korlátozzák (lásd az Ótestamentum megannyi, az Isten által helyeselt emberölését, leszűkítve ezzel az 
„ember” fogalmát a „választott nép” tagjaira, s azok közül is azokra, akik a „választottsághoz méltóan” 
szerepelnek.). Az újabb lépést az olyan univerzalisztikus vallások megjelenése jelenti, mint a buddhizmus 
és a kereszténység, amelyek e korlátokat is feloldják, és általános emberiességi követelményeket 
deklarálnak. Az Újtestamentumban ezt többek között az „irgalmas szamaritánus” története és az 
általános szeretetparancs képviseli. (És rengeteg konkrét helyzetmegoldás: a humanizmus gyakorlásának 
igen sok alapelvét mindmáig az Újtestamentumból meríti a keresztény kultúrkör emberisége).Az 
általános emberiességi követelmények megfogalmazásával a kereszténység egyszerre rombol le 
két, a „humanitás” előtt álló korlátot: az etnikai-kulturális különbözőség, és a szabad ember és 
rabszolga közötti határt, a mindenkiben közös emberi lélekre (s minden ember Isten-képmás 
voltára) hivatkozva. 
  
Ez óriási lépés, és még egy vonatkozásban is összefügg a „humanizmus” kifejlődésével. A korábbi 
vallásokban az ember alá van vetve a különböző isteni hatalmaknak. A buddhizmus és a 
kereszténység az ember kezébe helyezi a sorsa feletti döntést: az emberi szenvedésből kiindulva, 
azok okait kutatván tudatosítja a változtatás lehetőségét és megadja annak útját: ezáltal valóban 
minden korábbinál ember-centrikusabb szemléletet alakít ki. Meg is fogalmazza a fordulatot: „a 
szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért” (Márk, 2, 27). Ennek a fordulatnak a lényege 
fejeződik ki abban is, hogy Isten emberré válik; a korábbi természetistenek, majd az emberi társadalom 
egyes sajátosságaiból elvont általános erő-istenek után ily módon maga az ember istenül: ember-isten lép a 
vallás középpontjába, Krisztus és Buddha. A buddhizmus gondolkodásának centrumából kikerülnek az 
istenek, a keresztény megváltó pedig eltörli az eredendő bűnt, amely miatt a teremtett világ feletti 
uralomra rendeltetett Ádám kivettetett az édenből: az ember a Földön (amely a paradicsomon kívüli 
helyből a menny és pokol közötti közép lesz) az (olykor feleselő szolga helyzetéből) a főszereplő 
helyzetébe jut a Jó és Rossz, a felső és az alsó világ küzdelmében, amely küzdelem fő színterévé az 
emberi lélek válik. A humanizmus térhódításában az egyik legfontosabb mondat az idézett „a 
szombat lőn az emberért…”, hiszen ez azt jelenti, hogy az isteni törvény értelme az ember 
érdekeinek szolgálata. 
  
Az emberiesség vallási törvényei egyfelől végképp kiemelik az embert az állatvilágból, meghatározva, 
hogy mi mindenben különbözik az „emberiesség” az „állatiasságtól” (a másik ember védelmében 
megfékezve a másiknak ártó késztetéseket, sőt, ezzel ellentétes, a másikat segítő késztetéseket 
aktivizálva){818}. Másfelől éppen az ember gyarlósága, nem-isteni, nem-mindenható, oltalomra szoruló 
volta aktivizálja ezeket a másik embert segítő késztetéseket, a kölcsönös emberi részvét jegyében (mint ezt 
már a homéroszi példa is mutatta). A „humanizmus” – mint a fenti Garnham/Panofsky-idézet 
hangsúlyozza – az ember alatti és ember feletti között húzódó mezőben formálódik{819}. 
  



Ugyanakkor persze a vallási humanizmus „vallási” lévén nem teljesen ember-centrikus; az ember azért alá 
van rendelve Istennek és Isten világrendjének, (a „szombat van az emberért”, de az ember meg Istenért), 
amiből pedig az is következik, hogy a humánum elvét Isten szolgálatának elve felülírhatja. Ezért a 
krisztusi szeretetparancs és a „tartsd oda a másik orcád is” tanítása (az Újtestamentum számos más 
humanista tanításával együtt) gyakran felfüggesztődik a kereszténység történetében, (főleg az egyház 
hatalmi tényezővé válása után), amikor úgy ítélik meg, hogy „Isten szolgálatának érdekei” fontosabbak{820}. 
(A paradox ebben az, hogy a konkrét esetekben emberek döntik el, hogy mi jelenti az adott pillanatban 
„Isten szolgálatát” – a humanizmust itt az korlátozza, hogy a végső kiindulópont nem az „emberi”; ha 
ugyanis az „ember” – az emberi Nem – jelenti a kiindulópontot, akkor az egyes ember – tisztában lévén 
azzal, hogy ő csak egyik egyede a Nemnek, – nem vindikálhatja magának a jogot arra, hogy az 
emberiesség szempontját bármely más szemponttal felülírja{821}). 



A reneszánsz humanistái 

A továbblépés, a modern, világi humanizmus a reneszánszban jelenik meg (és a felvilágosodásban majd a 
romantikában – és az ezeket összekötő, negatív képzettársításoktól sem mentes „szentimentalizmusban” 
– fejlődik tovább; miközben fogalmába és az emberek mindennapi gyakorlatába továbbra is beépülnek 
olyan vallásos irányzatok hatásai is, mint a protestáns puritanizmus, vagy a pietizmus). Hogy mit is 
nevezhetünk „humanizmusnak”, nagyrészt e korszakok értéknyilvánításaiból áll össze. 
  
A továbblépés lényege az emberközpontúság egyértelművé tétele, az „evilágiság” hangsúlya 
(akár a vallásos hit megőrzésével, akár anélkül), jelentse ez az „evilágiság” akár a világ dolgai iránti 
közéleti elkötelezettséget, akár az élet privát élvezetét{822}. Ennek az evilági emberközpontúságnak alapja a 
minden ember közös sorsára való hivatkozás (amit a humanizmus hajnalán a „haláltánc”-műfaj helyez a 
figyelem középpontjába: a nagy járványok – a mindenkit elérő halál – és a /reneszánsz/humanizmus 
születésének kapcsolatát nagyon sokan kimutatták már, éppen Petrarca és Boccaccio kapcsán is). A 
közös emberi sors mellett a másik pillére az evilági humanizmusnak a természet törvényeire 
való építés: a vallási humanizmus elhatárolja az embert az állati léttől, és azzal szemben „felfelé”, az 
ember feletti, mennyei szféra felé vonja; a természet törvényei felé fordulás megtartja az állatitól való 
elhatárolódást, de ugyanolyan határvonalat von a természetfölöttivel szemben is, azt hangsúlyozván, hogy 
az ember a (földi) természethez tartozik. A természet felé fordulást ekkor mint különös figyelmet kívánó 
értéket hangsúlyozzák{823}. A harmadik fontos pillér, amit a reneszánsz humanisták az antikvitásban 
fedeznek fel, a mértékeszmény: a közép, a mérték emberléptéket, és megint csak az állati és 
isteni közötti középhelyzetet jelent. Ez az ember helyzete, s így az értékrend kiindulópontjává az ember 
válik. (A mértékeszmény nagyon lényeges eleme a humanizmusnak, mert ennek jegyében minden 
emberellenes cselekedet mértéktelennek, s ezért emberhez méltatlannak nyilvánítható; s azért is, mert 
többé-kevésbé egzakt fogódzót nyújt annak egyébként mindig bizonytalan – s teljesen persze a mérték-
eszménnyel sem lefedhető – meghatározásához, hogy mi is lehet a Nem szempontjai szerint a 
leghelyesebb). Már Petrarcánál hangsúlyt kap mindhárom pillér. A humanisták fő témái ezekre a 
pillérekre épülnek. Az emberi közös sors alapelemeként fontos témává válik a halálhoz való viszony (az 
üdvözülés/elkárhozás ezt elfedő, az élet-halál kérdését a „túlvilági élet” fogalomkörébe transzcendáló 
vallási fogalomrendszerével szemben). Az evilági létet a túlvilági életnek alárendelő vallási 
értékrendszerrel szemben ugyanakkor nagy hangsúlyt kapnak a reneszánsz humanistáinál az ember 
számára lehetséges örömök, és a halálfélelem és az életöröm közös „edénye”, az emberi psziché. Ezzel is 
összefüggésben a keresztény etika nagy témái közül (Szent Ágoston és Boethius korábbi 
állásfoglalásaihoz visszatérve) újra középpontba kerül a szabad akarat kérdése; eszményként 
fogalmazódik meg egyfelől a személyiség autonómiája, másfelől – az ettől elválaszthatatlan{824} – 
tolerancia{825}. A reneszánsz humanisták, akár klerikusok, akár világi „értelmiségiek” – a modern 
„értelmiség” születése éppen őnáluk érhető tetten – olyan szellemi termelő csoportként szerveződnek 
meg, amelynek fő szervező elve maga a közös szellemi tevékenység. Míg a középkorban minden szellemi 
termelő vagy az egyház vagy az állam megbízottjaként tevékenykedik, tehát mint gondolkodó, elsősorban 
egyházi (vagy udvari) ember, itt, a reneszánsz humanistáknál – részben az egyház mintájára – levelezési 
hálózatával maga a szellemi termelő közösség szerveződik meg, s válik olyan önálló 
szerveződéssé, amelyben az egyházi személyek is elsődlegesen mint e szellemi közösség tagjai, 
mint a közös értelmiségi eszmények jegyében gondolkodók jelennek meg{826}. Ezek a közös 



eszmények részben az eddig említettek, részben pedig olyan, a (kialakuló) értelmiségi léthez kapcsolódó 
értékek, mint a filologikus gondolkodás és a tapasztalati érvelés kialakulása (a „tudományosságnak”, mint az új, 
hangsúlyosan a szellemi termeléshez köthető, s ugyanakkor emberközpontú legitimitási alap 
kifejlődésének feltételei); a „tanuló”-eszmény{827}, a „megítélő” (s a világ törvényeit nagy mértékben annak 
esztétikumán keresztül megragadó) attitűd{828}, a műveltség fontosságának{829} hangsúlyozása, az 
antidogmatizmus (a szellemi termelés elé külső korlátokat állító hatalmi-tekintélyi szempontok elleni 
„szabadságharc”), s természetesen a szabad akarat, a személyiség-autonómia és a tolerancia{830} elvei is fontos 
mozzanatai ennek a felszabaduló szellemi termelői attitűdnek{831}. S mindezek az elvek és értékek – 
hozzáadódva az antikvitásban és a kereszténységben kialakult humánum-kritériumokhoz – részévé 
válnak a modern humanizmus-fogalomnak is. 
  

Mind az emberközpontúság, mind a szellemi termelés feltételeinek biztosítása hangsúlyossá 
teszi a béke értékét. A „béke” (szemben a fennálló hierarchiák alapjául szolgáló és 
azokat újratermelő háborúskodással) mintegy a szellem összekötő szerepének 
szimbólumává válik{832}. Erasmus, miután megállapítja, hogy a természeti világban harmónia 
uralkodik, minden állat békében élvén a maga Nemével; ezt az emberre vonatkoztatva úgy 
terjeszti ki, hogy {a természet} „úgy akarta, hogy az embernek ne csak kellemes legyen a 
béke, hanem ne is tudjon élni nélküle. Ezért úgy osztotta fel közöttük a testi és lelki 
adottságokat, hogy senkinek sem adott mindenből, így tehát mindenki rászorul a többiek 
segítségére. Nem mindenkinek jutott ugyanabból, még csak hasonló adottságokkal 
sem rendelkezik mindenki, éppen azért, hogy csak a kölcsönös barátság lehessen az, 
ami ezeket a különbségeket kiegyenlítheti és ezeket a hiányokat 
pótolhatja.”(Erasmus, 1948 p. 43){833}. (Kiem.: K.Á. – K.G.) (Itt a béke, az embertársi 
együttműködés eszményét kifejezetten az ember nembeli sajátosságából: 
individualitásokban-létezéséből vezeti le). 

  
Még nyíltabban jeleníti meg a béke-eszményt mint szellemi termelői érdeket a reneszánsz 
humanizmus születésének pillanatában Dante: „És mert az egyes ember okossága és 
bölcsessége békében és nyugalomban gyarapodik, nyilvánvaló, hogy az emberi nem a béke 
nyugalmában szabadon jut el saját tevékenységének megvalósításához (…) az egyetemes 
béke mindazon dolgok közül a legfőbb jó, melyek az emberi boldogság elérésére vannak 
rendelve.” (Dante, 2003, p. 11). 

  
Nagyon fontos a humanista gondolatok között az aktivitás mozzanata, a keresztény szabad 
akarat eszmény és a „jóra való restség” bűnként-értékelésének továbbgondolása; a szabad 
szellemi termelő alkotói öntudatával ötvözve ezeket az elveket. 
  

Pico della Mirandola az Isten szájába adja alábbi, az embert szinte himnikusan ünneplő 
szavait: A „többi teremtmény a maga meghatározott természete folytán az általunk előírt 
törvények közé kényszerül, örökre meghatározva. Téged nem fékez semmi kényszer, téged 
szabad akaratodra bízlak, az fogja természetedet megformálni. A mindenség közepébe 
helyeztelek, nézz körül, hogy mi a legkedvedszerintvalóbb a világban. Nem alkottunk sem 
éginek, sem földinek, sem halandónak, sem halhatatlannak, hogy önmagadat, amilyennek 
csak akarod, döntésed és rangod értelmében magad alakítsd ki, s mint a fazekas, abba a 



formába gyúrd át, amelyik inkább tetszik. Lelked végzéséből lesüllyedhetsz az alacsony, állati 
világba, és újjászülethetsz a felsőbb, az Isten világába.” (Pico della Mirandola, 1984, p. 214). 

  
Minthogy a szellemi termelők humanista közössége a termelés egészétől távol, a szellemi élet 
elvontságában szerveződik meg, kezdetben a „humanizmus” az anyagi léttől való elhatárolódásban 
jelentkezik. 
  

Miként a szellemi és testi vágyak, az „égi” és „földi” szerelem szembeállítása kapcsán Ficino 
fogalmaz: „Az első Venusról, amely az értelemben van, azért mondja, hogy az égtől 
született, anya nélkül, mivel az ’anya’ a fizikusok szerint az ’anyag’. Az értelemtől azonban az 
anyagi test minden társulása idegen.” (Ficino, 1984, p. 193). 

  
Ám egy évszázaddal később már nem az anyagi tagadása, hanem annak irányítása jellemzi a „szellemit” a 
humanista szemében: 
  

„’Ember vagyok, semmi, ami emberi, nem idegen tőlem’: az ember lélek és test, kontárság 
volna széthasítani ezt az építményt, kettéválasztani ezt a testvéries és természetes köteléket; 
éppen fordítva, kölcsönös jószolgálatokkal kell összetapasztani; hogy a szellem ébressze és 
élénkítse a nehézkes testet, hogy a test lehúzza oly gyakran ünneprontó légiességét; a szellem 
pártolja és kegyelje testét, akár a férj az asszonyát, ne kössön belé, ne gyűlölje. Nem helyes 
visszautasítani a részvételt a természetes élvezetekben (…)” (Charron, 1984, pp. 421-422). 

  
A reneszánsz humanizmus természet-felé fordulásával, evilágiságával ez a megfogalmazás van inkább 
összhangban. 
  
A reneszánsz humanizmus szellemi termelői azonban mindvégig küszködnek azzal a 
kettősséggel, amit szerepük felszabadulásának öntudata és e szerepnek egy szűk értelmiségi 
elitre korlátozódó hatása jelent. Ennek a kettősségnek a jegyében fogalmaz a humanista hálózat egyik 
legfőbb szervezője, Erasmus is. „A balgaság dicséreté”-ben egyfelől egyértelműen a szellemi szféra fölényét 
hirdeti a nem-szellemivel szemben, (kigúnyolva mindazt, amiben annak hiányát látja), másfelől viszont a 
„szellem embereit” mint életidegeneket gúnyolja ki a reneszánsz (polgári) „életesség” jegyében. A 
„balgaságot” egyfelől negatívumként ábrázolja, s a „gazdagság gyermekének” nevezve – mintegy a 
szellemi és gazdasági logika szembeállításával – megelőlegezi a polgárétól független, azzal 
szembehelyezhető szellemi termelői nézőpontot; másfelől számos pozitív (illetve ambivalens) vonást állít 
szembe a száraz „bölcsességgel”, a „balgaság oldalán”: dicsőségvágy, hősiesség, szenvedély, vitalitás, s 
megállapítja, hogy a gyakorlat sikeressége gyakran nem a bölcsességnek, hanem éppen a 
szemérmetlenségnek vagy vakmerőségnek köszönhető. Az „élet” olyan realisztikus ábrázolását nyújtja, 
(Boccaccióhoz és más humanistákhoz – vagy éppen Cervanteshez – hasonlóan), amelyben nem lehet 
egyértelműen állást foglalni az eszmények és a valóságos világ ütközésében; hol ezeket, hol amazt érezzük 
inkább az „emberért valónak{834}”. 
  
Még élesebb az ellentmondásosság Machiavelli munkásságában. Machiavelli egyfelől azért sorolható a 
reneszánsz humanisták közé, mert azokkal együtt a szó hétköznapi értelmében vett humanista értékeket 
képvisel, úgy látja azonban, (s e véleményében a mai napig igen sokan osztoznak) hogy mivel a humanista 
értékeken alapuló döntések, cselekedetek nem eléggé elrettentőek, ezért a „gonoszság” legyőzi őket, s így 



hirdetésük-követésük veszélyes, és sok esetben kártékony. Másfelől Machiavelli annyiban is „humanista”, 
hogy osztozik kortársai ember-centrikus kiindulásában, ami egyúttal azt is jelenti, hogy emberi (és nem 
isteni, eszményi) törvényeket vizsgál, s ezekből jut el a relativizmus erkölcsi szentesítéséig{835}. Ha egyfelől 
jogosan figyelmeztet is arra, hogy a „humanizmus” igen veszélyes lehet (a „gonoszság” nagyobb 
hatalomra segítésével): a „pokol kapujához vezető út jószándékkal van kikövezve” bölcsessége, meg a 
„ne állj ellent a gonosznak” elve körüli tizenkilencedik századi viták ezt az álláspontot visszhangozzák; 
másfelől ugyanilyen veszélyes Machiavelli „humanizmusa”, az ellentmondásos „emberi természetből” 
való kiindulása is, amennyiben olyan megoldásokat hagy jóvá, amelyek antihumánus következményekhez 
vezethetnek. (Még a humánus célok érdekében megengedett nem-humánus eszközökre is igaz, hogy 
alkalmazásuk magához a célhoz vezető utat rombolja le: a „cél szentesíti az eszközt” tétele éppen 
gyakorlatilag nem érvényes). 
  
Egyes reneszánsz humanisták ilyetén ellentmondásos megoldásai a „humanizmus” 
képzetkörének a reneszánsz korszakában még össze nem egyeztetett összetevőiből 
következnek. A humanizmus „emberért-valósága” az emberies eszmények megfogalmazásához 
és követéséhez, az emberből való kiindulás, az emberire alapozás viszont az ember 
tökéletlenségének felismerésén keresztül e tökéletlenségek elfogadásához, szentesítéséhez, az 
eszmények feladásához vezet. Mindez annak köszönhető, hogy a reneszánsz humanisták kis 
szellemi termelői csoportja még túl kicsiny ahhoz, hogy a maga már felismert történelmi szerepét 
önállóan betölthesse, más, nála nagyobb hatalmakra kell támaszkodjék{836}, s ezért alá kell vetnie saját 
eszményeit azok logikájának (a fennálló viszonyok emberi „valóságának”). A szellemi termelési mód 
kifejlésével azonban ez az ellentmondás feloldhatóvá válik. A „humanista” eszmények reális alapjainak 
jelenléte az ember antropológiai lehetőségei között (és a szellemi termelési mód adekvát 
értékrendszerében) éppúgy kimutatható és kiaknázható, ahogy a polgári társadalom és etika kifejlődése 
megcáfolta például a szerzésvágy vagy az individualitás kibontakozásának összeegyeztethetetlenségét a 
közösség érdekeivel. 
  
Mi tehát a humanizmus? A reneszánsz humanistáinak válasza szerint az emberre, mint a természet 
középpontjában álló tényezőre összpontosuló figyelem, a világ emberért-valóságának hirdetése, az 
emberi tulajdonságok ismerete, s ennek alapján az emberi különbözőségekkel szembeni megértés, az 
ember által létrehozott kulturális javak ismerete és tisztelete; a békés, összhangteremtő megoldások 
keresése. És, mint minden „humanizmus”: az emberi élet és méltóság középpontba állítása és védelme: 
  

„A sok bűn közül mérhetetlenül gyűlölöm a kegyetlenséget, minden bűnök e legaljasabb 
formáját” – fakad ki kora megannyi antihumánus tapasztalata nyomán Montaigne. – 
„Jobban megborzongat az élő emberi test kínzása és sanyargatása, mint a vadak hullasütése 
és emberevése” (Montaigne, 1984, pp. 370, 371). 

  
A reneszánsz humanisták a keresztény hagyomány humanizmusát „evilágiasították”, megpróbálták az 
emberből levezetni (a transzcendens megalapozás helyett az egész humanista gondolatkörnek immanens 
megalapozást adni) és – mint korai „értelmiségiek”, összekapcsolták a humanizmus fogalomkörét a 
szellemi termelés szempontjaival. Nem véletlen, hogy éppen ekkor születik meg (először csak ezen elő-
értelmiség csoportelnevezéseként) a „humanista” fogalma, s válik később annak a magatartásmódnak az 
elnevezésévé, amelynek már a korábbi emberséges magatartások is a megnyilvánulásai voltak. A 
valláserkölcs jegyében emberségesen viselkedő keresztény ebben az értelemben még nem „humanista”, 



hanem „theista”: a másik ember iránti „jóságával” az Istennek tetsző cselekedetet hajt végre. A 
„humanista” ember-volta miatt (egy emberközpontú világnézet jegyében) emberséges. Amikor „keresztény 
humanizmusról” beszélünk, ez már azt jelenti, hogy a keresztény gondolkodásba integrálták a 
humanizmust. A humanizmus világiasítása ellenére sem ellentétes a keresztény erkölccsel, hiszen Jézus az 
Isten szeretete mellett a másik meghatározó parancsolatként eleve a másik ember (ember-volta miatti) 
szeretetét hirdeti. (Máté, 22, 39; Márk 12, 31). „Humanista” tehát lehet valaki éppen azért is, mert 
keresztény; az evilági humanizmus (és a humanizmus mint „izmus”, mint önelvű irányzat) megjelenése 
ehhez csak azt tette hozzá, hogy megkérdőjelezte az érvényét annak a máig is gyakran hangoztatott 
feltevésnek, hogy csak hívő ember lehet igazán erkölcsös (és humanista). 
  
A legfőbb legitimáló erő helyzetébe pedig mindinkább (a modern tudományosság tárgya), a „természet” 
került{837}. Amikor Isten világát „természetnek” kezdik nevezni, (amikor a természetet már nem Istentől 
függő, az isteni törvényeknek alávetett, kiszolgáltatott entitásnak tekintik, s így leválasztódik a teológiai 
horizontról), ez már egy materialista szemléleti fordulatra utal. A természet (natura): szülött (nem 
teremtett); amelynek alapvető létrehozója inkább az anya-anyag (mint az atya-isten). 



A felvilágosodás és romantika (szentimentális) humanizmusa 

Az európai gondolkodás (és a humanizmus alakulása is) ebben az irányban megy tovább. A 
„felvilágosodás” filozófusai – s különösen Rousseau – a természetből kiindulván az 
emberiességet a természetből, a természetiségből és a természetességből vezetik le, a 
„természetit” az ideális, harmonikus ősállapotnak tekintve. Az ember annál „humánabb”, minél 
természetibb. Ez egyfelől kétségkívül igaz, hiszen az ember a természet része, másfelől azonban 
problematikus éppen a humanizmust (amely feltételezi, hogy az ember nem egyszerűen természeti lény, 
hanem egy speciális természeti lény, a „homo sapiens”) abból a természetből levezetni, amelynek számos 
eleme nem „emberi”, hanem természeti módon – azaz gyakran „bestiálisan”, vagy éppen „vegetálva” – 
viselkedik. A felvilágosodás gondolkodói azonban gyakran összemossák az ősi emberit a természetivel, és 
ekként idealizálják. Holott már az ősi emberek társadalma (a felvilágosodásban idealizált „vademberek” 
társadalma) is szervezett, nembeli társadalom, s mint ilyen csak félig természeti. (Társadalmát a természeti 
törvények jegyében szervezi meg, hiszen a természet részeként másként nem is tudja, de ugyanakkor 
nembeli specifikumára támaszkodva tudatosan el is különböződik a természet többi részétől). A 
felvilágosodástól kezdve azonban mindinkább tért nyer{838} – s a pszichoanalízisen keresztül a 
huszadik századvég hedonizmusáig hatol – az a feltételezés, hogy a „társadalmiság” olyan 
mesterséges képződmény, amely elfojtja az emberi lét természetes alapjait. Pedig éppen a 
társadalmiság, a sajátos emberi társadalom megszerveződése hoz magával számos, az embert 
éppen hogy felszabadító, (és a humanizmust is kibontakoztató) következményt{839}. 
  
A felvilágosodást manapság gyakran vádolják azzal, hogy ez volt az ipari társadalom zsákutcájának 
kezdete, s legfőbb tragikus vétsége az ember természet feletti uralmának (s ezzel az emberi világ 
természeti alapjai lerombolásának) megindítása. A felvilágosodás (egyoldalú) racionalizmusának ebben 
valóban szerepe van, de Rousseau-ék naturalizmusa által az ezzel ellentétes (s a mai civilizáció-kritikában 
is kimutatható) másik véglet is a felvilágosodás számlájára írható, ott gyökerezik. S mindkét véglet a 
nembeliség szemléletének gyengülésével jár. A természetelv dominanciája azért, mert az embert 
természetiségéből{840} – s nem elsődlegesen nembeliségéből – vezeti le (szemben például a keresztény 
tanítással, hiszen mikor Jézus azt mondja, hogy „amennyiben megcselekedtétek eggyel emez én legkisebb 
atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg” /Máté, 25, 40/, ezzel azt is mondja, hogy minden egyes 
ember részese annak az emberi Nemnek, amelyben Jézus Krisztus által az isteni elem is jelen van, s ebből 
– vagyis az ember „istenivé” magasztosított, s ezzel a magánvaló „természetinél”{841} sokkal aktívabb 
„magáértvaló” nembeliségéből – vezeti le a humánum kötelezettségét). A másik véglet, a „természet 
leigázása” pedig egyrészt azért jár a nembeliség szemléletének gyengülésével, mert – mint erre korábban 
napjaink környezetvédői kapcsán utaltunk – következményei az ember ellen is fordulnak; másrészt mert a 
leigázás mozzanatát tartalmazza, márpedig minden „külsőhöz” való viszony leképeződik a belsőben: a 
természet leigázása elválaszthatatlan az emberi társadalmon belüli uralmi attitűdtől, s ez a Nem 
nézőpontja helyett részérdekek erőszakos érvényesítésének nézőpontját hozza magával. Rousseau 
naturalizmusában már az erre való reakció is benne van: a „természetes vadember” és a „szabad 
természet” melletti kiállása egyúttal a tőke alávetettjei melletti kiállás is (Marx éppen emiatt tekinti 
elődjének). A felvilágosodás naturalista humanizmusának hozadéka éppen ez: (a „természet” nevében) 
az alávettetés megkérdőjelezése. (A korábbi humanizmusok nem kérdőjelezték meg az alávettetés 
elkerülhetetlenségét, csak enyhíteni igyekeztek az ebből adódó terheken, és legfeljebb megváltódást 



ígértek az alávettetés szenvedéseiből). A felvilágosodás humanizmusa azonban a „Természet” ezen 
kitüntetett szerepe folytán megint nem immanens, hanem (ezúttal a Természethez) transzcendált 
humanizmus{842}. 
  
A felvilágosodás korának másik jelentős fejleménye az (általános) intimizálás. Ez a 
magánembernek és az emberi individualitásnak a reneszánszban meginduló és a protestantizmusban 
vallási alátámasztást nyerő felmagasztosulását folytatja{843}: a felvilágosodás (az egyén gondolkodásából 
kiinduló karteziánus fordulat és az egyéni psziché működésére koncentráló szenzualizmus alapjain épít 
filozófiát s) emberképét a polgár – mint magánember – határozza meg. A világi vonatkozásaiban az 
udvarokban kifejlődött{844} – de a valláserkölcs erejével a tizenhetedik századi Hollandia és Anglia 
mintaadó polgárságának szellemiségét átható – intim bensőségesség{845} a polgári magánélet fő jellemzője 
lesz. Rousseau nemcsak a Természet dicsőítésének, és a természetes nevelés eszményét hirdető Émile-
nek a szerzője, hanem az Új Heloïse-nak is, Voltaire nem csak a Vadembert tárja a társadalom elé, hanem 
az intim bensőségesség eszményét hajszoló Candide történetét is – a „műveljük kertjeinket” codá-jával. 
Az individualitásban létezés az ember nembeli lényege, ezért felerősödése elvben a nembeliség felé tett 
lépés is, a magánéletbe fordulás – a közélet és magánélet közti hasadás –, ami már nem közvetlenül a 
felvilágosodás, hanem a felvilágosodás racionalizmusa jegyében diadalmasan kiteljesedő tőkés ipari 
társadalom következménye – azonban azonnal el is távolít a nembeliségtől, teret adva egyfelől az intim 
(és partikuláris) magánéleti érzelmességnek, másfelől a racionális társadalomalakítás személytelen 
gépezetének{846}. 
  
A romantika ez ellen az elszemélytelenítés ellen lép fel, s bár – mint Mannheim utal rá{847} – 
antiracionalizmusa éppen azokat az elemeket építi be, (s éppen hogy racionalizálja) a polgári emberképbe, 
amelyeket meg akar e mindent elsöprő racionalizációtól védeni{848}, újabb hullámban erősíti fel az intim 
bensőségesség kultuszát. A romantikát – amely a felvilágosodás racionalizmusával szembefordul – éppen 
az intim bensőségességnek ez a kultusza köti össze a felvilágosodással. A humanizmus szempontjából ez 
azt jelenti, hogy a felvilágosodás és a romantika megteremti az érzületi humanizmust, az intim 
humanista érzületet. (Ez a „szentimentalizmusnak” nevezett irodalmi-művészeti irányzatnak is a 
lényege). 
  
Már a reneszánsz humanizmus nagy szerepet tulajdonít a humanista attitűdjében a tudásnak; ezt a 
szentimentális érzület összekapcsolja az (intimizált) keresztény szeretetelvvel. Az első fejezetekben 
utaltunk a szellemi termelés azon alaptételére, hogy a tudás a mások általi fogyasztás által nem fogy el: 
James Mill összeköti ezt a gondolatot a szeretet-eszménnyel: a tudás és a szeretet – mondja – mindenkinél 
növelhetők anélkül, hogy mások érdekét sértenénk{849}. A tudás és szeretet ilyen összekapcsolása éppen 
közös nevezőjük, egy olyan érzületi humanizmus jegyében történik, amelynek lényege a személyes-
bensőséges tudás és a személyes-bensőséges érzelem egysége. A romantikus humanista személyes tudása 
és vélekedése alapján állást foglal (a világ humánusabbá tétele érdekében), és személyes érzelmekkel 
kapcsolódik (azokhoz, akikkel szemben humanitását gyakorolja): tudása azt jelenti, hogy kiáll ügyek 
mellett és emberek mellett, érzelmei azt jelentik, hogy szenvedélyesen oltalmazza azokat, akik ezen 
érzelmeket kiváltják, s az „emberiesség” pátoszának engedelmeskedve teljesen alárendeli magát a 
másokkal szemben gyakorolni kívánt „humánum” parancsainak{850}. A romantikus humanista a maga 
önfeláldozó humanizmusát hol magánéleti viszonyaiban gyakorolja, hol a közéletben (kiállva a 
„megalázottakért és megszomorítottakért” = Dosztojevszkij e kategóriái is nagyon jellemzően érzületi 
síkon – a megalázottság és megszomorítottság érzületeiben – ragadják meg a társadalmi 



igazságtalanságokat), mindkét esetben azonban alapvetően személyes érzülete a meghatározó. 
(Ezt jól demonstrálja például Petőfi: „Az apostol” című költeményének Szilvesztere, aki teljes mértékben 
a köz boldogságának, egyfajta forradalmi-közéleti humanizmusnak szenteli az életét, de a cselekmény 
mindvégig – nem az objektív események, hanem – az ő érzületei körül forog; vagy más módon Victor 
Hugo hősei, akiket a forradalomban is magánéleti érzelmeik kormányoznak, s a köz érdekében kifejtett 
humanizmusuk e magánviszonyok humanizmusának alávetve érvényesül). Míg a természetelv 
humanizmusában az a problematikus, hogy a természetelvből nem igazán vezethető le a „humanizmus”, 
az érzületi humanizmus az ember nembeliségéből van levezetve, itt tehát nem a megalapozás okozza a 
problémát, hanem a túlságos elmozgás a Nemtől az individuum felé. 
  
A „humanizmus” mindeközben továbbra is elsősorban a szellemi termelők ügye (végtére is az emberi 
Nem érdekei minden korban alapvetően a szellem síkján közvetítődnek), a polgár, akinek a készen kapott 
társadalmi állapotokat felőrlő „eredeti tőkefelhalmozását” nagyszerűen leképezi a természetelv, s akinek 
versenytársadalmában mindenek fölötti elv az individualizmus, magáévá teszi és amikor ez nem zavarja 
érdekeit, gyakorolja is a természetelvű és érzületi humanizmust, de nem e köré szervezi viszonyait{851}. A 
szellemi termelők, akiknek viszont termelőmódjuk lényegéhez tartozna a „nembeli” és az egyéni minél 
harmonikusabb összeegyeztetése, egyre inkább az egyéni és az össztársadalmi közötti feloldhatatlannak 
tűnő ellentmondás negativitását kénytelenek érzékelni{852}. 
  
A kanti etika (amelyben a polgári kor etikai erőfeszítései a csúcspontra érnek) a kategorikus imperatívusz 
megfogalmazásával még uralni látszik ezt az ellentmondást: a kategorikus imperatívusz humanizmusa 
immanens (nincs feltétlen szüksége a természet legitimáló támaszára) és nem csupán érzületi 
humanizmus (hiszen közvetlen kapcsolatot teremt az egyén és az általános társadalmi törvény között). 
Ráadásul alapot ad ahhoz is, hogy a „humanizmus” fogalmát egyesítsék a szabadságeszménnyel, hiszen ezen az 
etikai alapon – illetve az ebből következő „egyenlő mérce” elvén – nyugszik a politikai liberalizmus azon 
(többeknek is tulajdonított) heroikus (és persze érzületi humanizmusba torkolló) bon mot-ja, hogy „nem 
értek egyet azzal, (vagy éppen: gyűlölöm) amit XY képvisel, de az életemet adnám azért, hogy szabadon 
kifejthesse”. A liberális tizenkilencedik század azonban – hacsak nem a huszadik század borzalmaihoz 
viszonyítjuk – egyáltalán nem bizonyult magasztosnak, és vagy azt bizonyította, (s ez a tapasztalat 
erősödött aztán a huszadik században), hogy a kanti kategorikus imperatívusz egyáltalán nem működik, 
vagy azt, hogy lefelé nivellál: úgy tűnik, hogy miközben elvben állandóan bővül a „humanizmus” erkölcsi 
törvényrendszere, a gyakorlatban a „minden ember által képviselhető” erkölcsi törvény a 
humanizmusnak a legjobb esetben is csak nagyon minimális fokát tudja érvényesíteni. A kanti (s még 
inkább a későbbi liberális) humanizmus Achilles-sarka (mint ahogy az egész polgári etika Achilles-
sarka) az individuumból – és az individuumok egyenlőségéből{853} – való kiindulás. Ez a felfogás 
ugyanis csak a Kellés (sőt: a „kellene”) szintjén tud minőségi kritériumokat alkalmazni; az egyenlőségelv 
gyakorlati alkalmazásában az egyes egyének közötti minőségi különbségek összemosódnak. S az (egyenlő) 
individuumokból való kiindulás problematikussá teszi a kanti etika érvényesítésének lehetőségét is. A 
kanti elv vagy azt feltételezi, hogy az erkölcsi törvény mindenkiben azonos – magas – minőségben van 
jelen (ezt a valóság aligha igazolja), vagy azt, hogy bármi erkölcsi törvény rangjára emelkedhet, (s ez aligha 
felel meg Kant eredeti elképzelésének). A politika szintjén a liberalizmus ugyanezért tehetetlen a 
különböző totalitarianizmusok felemelkedésével szemben: ha mindenkit egyaránt megilletnek a 
demokratikus jogok, a demokrácia megsemmisítője demokratikus úton is érvényesülhet{854}. Mind a 
felvilágosodás, mind a romantika az egyénekből indult ki, úgy képzelte el a társadalmat, mint 
ami ezekből az egyénekből áll össze, s ezért próbált olyan megoldásokat kialakítani, amelyekkel 



az egyéni törekvések optimálisan összehangolhatók; ha azonban „az egyént” tekintjük általános 
törvények kiindulópontjának, ezt csak úgy tehetjük, hogy az empirikus egyének sokféleségétől 
eltekintve az egyén absztrakciójával számolunk.{855} Ezáltal a Nem helyébe egy homogenizált 
absztrakció, egy absztrakt individualitás kerül, márpedig a Nem lényegéhez hozzátartozik az őt 
alkotó egyének empirikus sokfélesége{856}. A polgári kor humanizmusának legfőbb korlátja, hogy 
mindennek következtében a gyakorlatban nem tud következetesen minőségelvű lenni{857} – ezért 
is nivellál oly sokszor „lefelé” – (miként – mint az előző fejezetben hangsúlyoztuk – 
minőségelvében sem tudja érvényesíteni a humanizmust{858}). 



„Szocialista humanizmus”? 

A marxista kritika szakít a polgári társadalom individualista megalapozásával, ami pedig a polgári 
humanizmus ellentmondásait illeti, azok gordiuszi csomóként való átvágását ígéri: a gordiuszi csomót 
ebben a vonatkozásban az (antihumánus) osztálytársadalmiság jelenti{859}. 
  
Marxék – éppen a humanizmus talajáról – élesen támadják a polgári társadalmak hipokrízisét: 
nem humanista az, aki többet vesz el az emberektől, mint amennyit ad, (s számos elemzésük 
irányul annak bizonyítására, hogy a tőkés polgári társadalmak mi mindentől fosztják meg az embert, nota 
bene magát a polgárt is). Az igazi humanizmus alapvető célkitűzéseként ezért a kapitalizmus (és 
vele együtt minden osztálytársadalmiság) megszüntetését hirdetik meg, és ezt tekintik a 
humanizmus lényegének. Kétség sem fér hozzá, hogy eközben – romantikus kortársaikhoz, (és 
mesterükhöz, Hegelhez) hasonlóan – saját helyüket egyértelműen a nembeliség oldalán jelölik ki, 
miközben – más romantikusoktól ebben viszont eltérően – etikájukat sem az individuumból, hanem a 
nembeliségből igyekeznek levezetni. A marxista megoldásban azonban legalább két lényeges probléma 
rejlik. Az egyik, hogy bár önmaguk a Nem képviselőjének tartják magukat (s ezt a hegeli 
történelemszemlélettől továbblépve a történelmi fejlődés, a történelmi szükségszerűség „objektivitására” 
támaszkodva próbálják bizonyítani), erre vonatkozó érveik a többség számára nem tekinthetők 
bizonyítékoknak. A másik probléma, (ami egyébként az első problémának is alapja), hogy az osztályharc 
meghirdetése és az abba való aktív bekapcsolódás egyértelműen meghatározott részérdekek felvállalását 
jelenti más érdekekkel szemben, s azokat tagadván nem lehetnek azonosak az egész Nem érdekeivel{860}. A 
marxista érvelés ezeket a problémákat azzal próbálja áthidalni, hogy e részérdekek képviselete valójában 
és hosszú távon mindenki érdekeit (vagyis az emberi Nem érdekeit) képviseli, s ez nem is lenne kizárható 
(bár mint korábban utaltunk erre, mindig óvatosságra int, amikor valaki a Nem képviseletének jogát 
önmagának vindikálja{861}), de a gyakorlatban a nembeliség marxisták általi képviselete éppen a 
humanizmus vonatkozásában vált kérdésessé. Korábban is felmerült már az a probléma, hogy humánus 
célok érvényre juttatása érdekében jogos-e antihumánus eszközöket használni, (ha nincs más mód az 
antihumánus viszonyok megszüntetésére), s az osztályharc marxista elmélete és főleg gyakorlata sem 
adott erre megnyugtató választ. Marx és Engels forradalmi háborúra készült, és nyilvánvalóan abban a 
meggyőződésben, hogy az antihumánus viszonyok megszüntetésére nincs más mód, humanizmusukat nem 
terjesztették ki az emberölés tilalmára. Ám a „humanista” emberölés mindenkori igazolása nagyon 
gyenge lábakon áll, hiszen majdnem minden (de legalábbis igen sok) szervezett emberölés 
kezdeményezői humánus célokra hivatkozva pusztítják el embertársaikat (az inkvizíciótól a 
konkvisztádorokon át a nemzetiszocialistákig): legyen az a „humánus cél” a haza védelme vagy 
felemelkedése, az emberek lelkének megmentése, a civilizáció terjedése vagy a társadalmi igazságosság. (S 
ugyanez vonatkozik a humanizmus egyéb korlátozásaira: az embertársak szabadságának elvételére, az 
embertársak megalázására, időlegesen embertelen körülmények közé juttatására is). Marx és Engels maga 
tudomásunk szerint nem került olyan helyzetbe, hogy efféle antihumánus cselekedeteket kellett volna 
végrehajtaniuk{862}. A marxizmus jelentős társadalmi tényezővé válásával azonban az osztályharc 
„humanizmusa” mind aggályosabbá vált. 
  
Közismert, vagy legalábbis egy időben közismert volt az a Gorkij-lejegyezte történet, amelyben a 
Beethovent zongorázó Lenin – elérzékenyülve a művészet erejétől, és az embert önnön nembeliségéhez 



emelő hatásától – megjegyzi, hogy meg kéne simogatni az emberek fejét, akik ilyen csodálatos dolgokat 
hoznak létre, de sajnos, ütni kell ezeket a fejeket, mert különben az ember kezébe harapnak. E 
történetben – és szocialista interpretációiban – úgy jelent meg Lenin, mint alapvetően humanista tragikus 
hős, akit a történelem kényszerít arra, hogy a humánusabb jövő érdekében átmenetileg „erőt vegyen” 
önnön (érzületi) humanizmusán. Ma azonban ugyanez a történet inkább egy újfajta hipokrízis 
megnyilvánulásának és (legjobb esetben is) tragikus vétségnek tűnik. Ugyanakkor nagyon jól jellemzi a 
marxista humanizmusban rejlő alapproblémát. A dolgot súlyosbítja, hogy – mint a történetből ez is 
kiderül – az „ütni kell” itt a bolsevikokkal egyet nem értő értelmiségiekre, szellemi termelőkre vonatkozik, és a 
történet világossá teszi, hogy Lenin teljes mértékben tisztában van azzal, hogy ezek az „ütnivaló” 
értelmiségiek ugyanazok, akik az emberiség szellemi kincseinek letéteményesei. (Hiszen „ütnivaló” 
polgártársai éppen Beethovenről jutnak az eszébe, vele azonosítja őket). Hogy mégis ütni lehessen őket, 
ehhez a metafora szintjén harapós kutyákká kell őket lefokozni (dehumanizálni), ezzel – időlegesen – 
önmagára (pontosabban az általa képviselt politikai mozgalomra) szűkítve le a (humánus bánásmódra 
méltó) „ember” fogalmát (akit a „kutyák” harapnak). Végül jelzi, hogy milyen végletesen eltorzítja az 
emberi gondolkodást a harci logika paranoiája, hogy még a Beethoven-szonátáról is az ütés kényszere jut 
az eszébe. Bár Lenin követőinek, s kivált Sztálinnak már a Leninéhez hasonló skrupulusai sincsenek 
(Sztálin már nem lát az ütnivaló emberekben Beethovent, csak „kutyát”, s az „ütni kell” logikáját 
gyakorlatilag mindenkire – „elvtársaira” is – kiterjeszti), de a lényeg az osztályharc olyan felfogása, 
amelynek humánus céljával az idő előrehaladtával mind több antihumánus eszközt vélnek legitimálhatni. 
  
Megszületik a „szocialista humanizmus” sajátos fogalma, amely (legalábbis az államszocializmusok 
kialakuló gyakorlatában) nem magába-integrálja, hanem tagadja a humanizmus korábban 
kifejlődött formáit, s azok nagy részét az államszocializmus ideológusai negatív magatartásokként 
marasztalják el. Becsmérlően nyilatkoznak a „polgári humanizmusról”, a „pacifizmusról”, az „értelmiségi 
széplelkűsködésről”, a „szemforgató valláserkölcsről” összemosva a hipokrízis, a valóságos 
életproblémák fölött szemet hunyó, lelkiismeret-könnyítő jótékonykodás eseteit az emberiesség 
(osztályszempontoktól független) megnyilvánulásaival, s kizárólag azt fogadják el „valódi 
humanizmusnak”, ami az osztályharcot – s ezzel, az ideológia szerint – a humánusabb jövőt szolgálja. Az 
ettől függetlenül gyakorolt humanizmus „az ellenséget segíti”, „lefegyverez”, de legalábbis „erőtlen”, 
„nem látja a lényeget”, stb. Ám ez a logika elvezethet odáig (és a gyakorlatban szinte mindig el is vezet 
oda), hogy szinte minden embertelenség mint a humánus jövő „szükséges” eszköze igazolható, s minden 
emberies megnyilvánulás elmarasztalható, (árulásnak vagy legalábbis emberi tökéletlenségnek 
nyilvánítható). Az államszocializmusok gyakorlatában valóban jellemzővé vált a különböző, 
nyilvánvalóan antihumánus lépések mentegetése, a jövőért hozott áldozatként való feltüntetése{863}, 
(miközben a humanizmus – nem a „szocialista”, hanem a jelző nélküli humanizmus – gyakorlóit legjobb 
esetben „túlhaladott” magatartások, anakronisztikus erkölcsök képviselőiként marasztalták el). A 
(korábbi humanizmusok értékeinek integrálása híján) a „szocialista humanizmus” egyetlen stabil pillére a 
„humánus jövő” marad{864}, ám hogy mi vezethet egy ilyen jövőhöz, s mi nem, azt a mindenkori jelenben 
értelemszerűen semmi sem bizonyítja{865}. 
  
A polgári humanizmus (és általában bármilyen korábbi humanizmus) ellentmondásai nem adnak jogot 
senkinek arra, hogy a humanizmus érvényességét (más rossz végletek jegyében) felfüggesszék. 
Ellentmondásos társadalmi viszonyok felszámolása, új társadalmak kialakítása csak erkölcsi 
megalapozással lehetséges, ami mindig a korábbi társadalmak erkölcsi elveinek és 
gyakorlatának integrálását, egy átfogóbb erkölcsi rendszerbe való beépítését is jelenti. Ennek 



híján az „új” kísérlete erkölcsi ellenállásba ütközik, amely legyőzi: a Nem szempontjából alacsonyabb fokú 
erkölcsiség talaján nem lehet semmilyen, egyébként meghaladandónak ítélt társadalmat meghaladni. Ez 
különösen érvényes az emberfelfogásra és a „humanizmus” ebből fakadó követelményeire. Még ha egy 
társadalom potenciálisan tágabb lehetőséget nyújt is a humanizmus gyakorlására, az sem elég a korábbi 
viszonyok meghaladásához, ha a gyakorlatban nem képes (minden tekintetben) humánusabbnak 
bizonyulni. S hiába épültek be egyes marxisták, szocialisták gyakorlatába – a tankönyvekbe meg még 
inkább hiába – a humánum történelmileg kifejlődött különböző elemei: az önzetlen segítség, a hűség, a 
bátor igazságkeresés, az emberi tartás nemessége, az önfeláldozás megnyilvánulásai, s hiába bővült a 
„humánum” fogalomköre olyan újabb elemekkel is, mint az eszményként megfogalmazott 
„internacionalista szolidaritás”, a szervezett (köz)művelődés, a társadalmi egyenlőtlenségek el-nem-
fogadása, stb. ha hiányzott ezen „új világ” humanizmusának etikai megalapozása, (és az antihumánus 
megnyilvánulások elvi kizárása{866}), ezek híján – megalapozott etikai törvény híján – ugyanis a mégoly 
példamutató egyéni cselekedetek is kivételnek minősülnek (és össztársadalmi méretekben valóban csak 
viszonylag ritka kivételekként bukkannak fel{867}). 

* 

Mindezen problémák összefüggnek a szellemi termelők helyzetével, hiszen a „humanizmus” kezdettől 
fogva elválaszthatatlan a szellemi termelők termelőmódjától, s az ellentmondások – legyenek azok a 
„polgári humanizmus” vagy a „szocialista humanizmus” ellentmondásai, összefüggnek azzal is, hogy az 
adott viszonyok között a szellemi termelők mennyire képesek vagy nem képesek „saját alapjukon” 
érvényesülni{868}. 
  
A humanizmus-gondolat megjelenése óta szorosan összefügg a szellemi termeléssel, már a korai 
reneszánsz humanisták kis közössége mögött a szellemnek az emberi Nemet összekötő ereje áll. S bár a 
XII. századi romantika, a reneszánsz humanizmus, a felvilágosodás vagy a romantika szellemi 
mozgalmainak létrehozói (szellemi termelésükkel) részt vesznek a polgári tudatformák kialakulásában, s a 
polgári társadalommal adekvát gondolatokat fogalmaznak meg, (a nembeliség szemléletéhez így vagy úgy 
kötődő) humanizmusukban mindinkább szembe is kerülnek a polgári társadalmak kapitalista termelési 
módjának a nembeliséggel ütköző jellemzőivel. Kétségtelen, hogy a Nem (és az érdekeit kifejező 
humanizmus) szempontjából a polgár (mint kereskedő és ipar-működtető) alapállása humánusabb, mint a 
rabszolgaságra épített társadalmak irányítói, vagy a földszerzésre koncentráló feudális csoportoké. (A 
kereskedőnek és az iparosnak kedvezőbb a béke, mint a háború, a bérmunkást némileg több jog védheti, 
mint a jobbágyot vagy a rabszolgát, a piactársadalmakban jobban növekedhet az életminőség igénye, és 
így tovább). Ugyanakkor míg a polgár nem habozik háborút indítani, hogy áruforgalmát és termelését 
növelhesse{869}; munkását megfosztani emberi jogai jelentős részétől, ha csak így tudja alávettetésben 
tartani; feláldozni polgártársai életminőségét, ha ezáltal növekedhet a haszna; a szellemi termelőnek 
mindez nem áll érdekében: a szellemi termelő hatása egyértelműen és mindig annál nagyobb, minél több 
embertársa él az életminőség minél magasabb szintjén. Felvethető persze, hogy háborút indítani, 
embertársakat pusztítani vagy leigázni szellemi termékek (ideológiák) érdekében is lehet, s hogy számos 
példát ismerünk ilyen ideológiai alapú (és persze szellemi termelők által irányított) antihumanizmusra 
(éppen az imént említett államszocializmusok történetéből is). E példák azonban olyan viszonyok közül 
származnak, amelyek semmiképpen sem a dominanciára jutott szellemi termelési mód viszonyai, hanem 
olyan viszonyoké, amelyekben még a versenytársadalomnak a szellemi termelés természetével ellentétes 
logikája uralkodik. Nem ismervén a jövőt, annyit mindenesetre megkockáztathatunk, hogy a szellemi 



termelés lényegileg függ össze a „humanizmussal”, úgy is mint az egész humanitas, az egész 
emberi Nem (szellem általi) összefogója, s úgy is, mint az emberiesség különböző 
megnyilvánulásaiban termelőmódjának sajátos logikája szerint érdekelt tevékenység. 
  
A humanizmus kibontakozását a különböző korszakok szellemi termelői egymás tevékenységére építve 
segítették elő. Először felismerve a másik emberrel való ember-közösséget, ebből eljutottak a másik iránti 
empatikus toleranciához, majd a „felebaráti” szeretetnek az ellenségre való kiterjesztéséhez, a béke 
eszményéhez és az általános emberszeretet parancsához. A reneszánsz humanistái a „humanizmust” evilágivá 
tették, ebből adódóan a toleranciát kiterjesztették a vallási toleranciára is; az „emberiesség” asszociációkörébe 
beemelték a kellemes életre, az örömökre való jog és a személyiség autonómiájának biztosítását; a műveltség 
követelményét – és ebből adódóan az antidogmatikus magatartást is – az emberiesség eszményének 
fontos részévé nyilvánították. A felvilágosodás gondolkodói a természetjog beépítésével minden embernek 
járó alanyi jogként fogalmazták meg az emberi bánásmódhoz való jogot, a romantikus humanisták pedig 
mindehhez hozzátették-kialakították a humánus magatartáshoz való személyes érzelmi viszonyulásmódot, a 
humanizmus enthuziazmusát.. A felvilágosodás egyes gondolkodói és a romantikusok felvetették a 
társadalmi igazságtalanságok felszámolásának programját, mint a humanizmus kiteljesítésének feltételét. A 
humanizmus-fogalom ily módon bővülve jutott el addig a történelmi pillanatig, amelyben lehetővé válik a 
szellemi termelési mód dominanciára jutása. 



A humanizmus fejlődése 

Fejlődött-e az emberiség a humanizmus tekintetében? Sokan tagadják ezt. Ma uralkodónak is mondható 
az a vélemény, amelynek alapján például Daniel Bell határozottan kijelenti: A történelem folyamán csak a 
techné fejlődött, az ember (a kultúra) nem. Az emberek nem lettek erkölcsösebbek, sem bölcsebbek, a Jó 
és Gonosz aránya nem változott. A fejlődéshívő Marx válasza (hogy tudniillik a görögség az emberiség 
normális „gyermekkora”) nem megoldás, mert a görögök semmivel sem voltak gyermetegebbek a ma 
emberénél. A kérdések pedig, amelyikre az emberiség választ keres, mindig ugyanazok. (Bell, 1976, pp 
165-166). Bell itt összecsúsztat két szempontot. Az „emberiség”, az emberi Nem valóban „ugyanaz”, 
(ugyanaz az alanyiság), mint ezer évekkel korábban. Ugyanaz, mint ahogy az egyes ember is azonos 
évtizedekkel korábbi vagy későbbi önmagával. S az emberiség egyedeinek tekintetében sem történt ennyi 
idő alatt antropológiai léptékű változás: egy két-háromezer évvel ezelőtti ember szellemileg (és 
erkölcsileg) potenciálisan valószínűleg nagyjából ugyanannyira képes, mint egy ma született: genetikai 
állománya alapján, megfelelő szocializációval feltehetőleg a világ körülbelül ugyanazon a szinten lenne 
megértethető vele, mint a ma emberével. Bellnek abban is igaza van, hogy a Nem és egyénei viszonyában 
sem történt döntő változás: a Nem elvárásai egyedeivel, s az egyének elvárásai a Nemmel szemben az 
alapviszony tekintetében ugyanazok. Abban azonban már történtek változások, hogy az alapviszony 
mindkét oldala sokkal hangsúlyosabbá vált. Hangsúlyosabb (és sokkal kiaknázottabb) lett a Nem 
egyedekben létezése, az egyes egyénnek a „Nem felderítőjeként” való használata. Egyre több ember kap 
egyre több lehetőséget, sajátos egyéni képességei e cél jegyében történő kiaknázására. Másfelől 
hangsúlyosabb lett a nembeliség tudata is: az emberi közösség egyre szélesebb köre vált az embert meghatározó 
identitástudat alapjává{870}. És éppen ezért (és ennyiben) mondhatjuk, hogy az emberiség a humánum 
vonatkozásában is fejlődött. S itt feltétlenül meg kell különböztetni „az ember” morális 
képességétől (ez az, ami nem fejlődött, mert antropológiailag ugyanarról az emberiségről van 
szó) az ember morális tudását: ez viszont (a kultúrával együtt) igenis fejlődött, kumulálódott{871}: 
az emberiség egyre több mindent társít az emberi Nem fogalmához, a humanizmus egyre több 
kritériumát fogalmazza meg, és egyre több a Nem érdekével ellentétes (tehát nem-humánus) 
dologról ismeri fel emberellenes természetét (s nem a növekedés, hanem a differenciálódás 
értelmében ez talán visszahat a morális képességekre is). 
  
Azt is mondhatjuk, hogy ha van emberi fejlődés, az csak a humánum fogalmának (és az ehhez kapcsolódó 
emberi gyakorlatnak) fejlődése lehet. (A techné változását is csak akkor lehet fejlődésnek nevezni, ha a 
technikai fejlődés az emberi életminőség, tehát a humanitás szempontjából gazdagodást jelent). 
Valamilyen szempontból a ma világában is jelenlévő szélsőséges embertelenségek dacára kétségkívül 
„emberhez méltóbbak” lettek az élet általános körülményei a több ezer év előttihez képest; a ma embere 
aligha cserélne ókori kortársával, s nemcsak a civilizációs kényelem vívmányainak hiányától szenvedne{872}, 
hanem – s talán még sokkal inkább – „emberi jogainak” hiányától{873}. Kétségtelen, hogy vannak olyan 
vonatkozások is, amelyek tekintetében az ember-fogalom bővülése együtt járt a humánum csökkenésével: 
ezzel kapcsolatban leggyakrabban azt emlegetik fel, ahogy a modern civilizáció bonyolult intézményes 
rendszerének kialakulása – a Gesellschaft eluralkodása a Gemeinschaft (Tönnies), a társadalmi struktúra 
dominanciája a communitas (Turner) fölött – csökkentette a közvetlen segítés, a humánum közvetlen 
gyakorlásának késztetéseit. Ezzel kapcsolatban azonban valószínűleg szemléleti foglyai vagyunk egy 
hanyatló társadalom jellegzetes látásmódjának. Korábban utaltunk már rá, hogy míg az egyes társadalmak 



felívelő szakaszai olyan optimizmusra hajlamosítanak, amelyek elfedik a mindenkori újjal együtt járó 
negatív fejleményeket, a hanyatló korok a negatív fejleményeket látják a „fejlődésnél” erősebbeknek; az 
pedig a csúcspontjukat elért társadalmakra jellemző, hogy a hozzájuk vezető utat ellentmondásos, de 
irreverzibilis és ezért megkérdőjelezhetetlen folyamatnak látják és láttatják. Az a kép, amit Tönnies 
elmélete sugall, illetve ahogy ezt interpretálni szokták, miszerint a modernitás, és az ezzel járó másodlagos 
közösségek kifejlődése a közvetlen – elsődleges – közösségiség megszüntetését jelenti, jóval 
pontatlanabb, mint Turneré, aki ezzel szemben azt állítja, hogy az elsődleges közösségiség minden 
társadalomban jelen van, s amikor a társadalom strukturális bemerevedése következtében visszaszorul, 
valamilyen formában mindig újra megjelenik és visszaköveteli a jogait. (A Nemnek szüksége van mind a 
kettőre: a közvetlen közösségiségre is, s a „struktúrák” kialakulásán alapuló „societas”-ra is){874}. Mivel a 
történelemben a „fejlődés” mindig úgy történik, hogy fellép egy új rendszer, amely a korábbi 
ellentmondásainak megoldását ígéri, majd egyre inkább láthatóvá teszi a maga ellentmondásait, 
s végül hanyatlásnak indul, a „fejlődést” nem a társadalmi rendszerek történelmében lehet 
igazán megragadni. A „fejlődés” fogalma tartalmazza a „minőség” mozzanatát (fejlődésnek 
csak a minőség valamilyen emelkedését magával hozó változást nevezzük), s a történelmi 
folyamat inkább látszik különböző minőségek (minéműségek) egymásutánjának, mint 
egyértelmű minőségi növekedésnek. A „minőség”, mint az előző fejezetben körüljárni próbáltuk, 
abban különbözik a nem-minőségtől (s ebből következően a „fejlődés” is a fejlődést nem jelentő 
változástól), hogy egyrészt új egyediség megjelenésével jár (ennek az egyes társadalmi korszakok, termelési 
módok fellépése megfelel), másrészt a Nem számára hasznosabbnak bizonyul (ennek az egyes társadalmi 
korszakok, termelési módok időlegesen felelnek meg, tehát egy ideig más rendszereknél hasznosabbak a 
Nem számára, aztán egyre kevésbé). Ebből viszont az következik, hogy a „minőség” (és a „fejlődés”) 
nem az egyes rendszerektől, termelési módoktól függ, hanem kizárólag a nembeliségből következik, nem 
a társadalmi rendszerek sora maga a fejlődés, hanem mindannak a mozzanatnak a megjelenése, 
ami e folyamatban közelebb visz az emberi Nem lehetőségeinek gazdagodásához{875}. (E 
tekintetben Hegellel egyetértésben állíthatjuk, hogy a fejlődés a Szellem fejlődése){876}. 
  
Mindazonáltal a „humanizmus” fogalma megközelíthető a „fejlődés” feltételezése nélkül is. A vallások 
általában ezt teszik: az erkölcsi világrend istenhez kötése feltételezi, hogy ez a világrend Isten (vagy az 
istenek) örökkévalóságából adódóan maga is időtlen{877}, s ezért értelmetlen ebben az összefüggésben a 
„fejlődés” kategóriáját alkalmazni. Az erkölcsi törvény van; az emberiség van; és feladata, hogy megfeleljen 
ennek a törvénynek. Bár például a kereszténység maga viszi bele a történetiséget az erkölcsi világrendről 
való gondolkodásba, azáltal, hogy Új Szövetséggel újítja meg az Ó Szövetséget, (s hangsúlyozza, hogy 
„újbort nem lehet régi tömlőkbe tölteni”, „új posztóból régi ruhára foltot varrni”), ám eközben 
egyértelműen azt hangsúlyozza, hogy az (ó) törvényt nem eltörölni, hanem betölteni hivatott{878}. Vagyis 
egyáltalán nem „fejlődésről” van szó, hanem visszatalálásról. Ha a humánum nem egyéb, mint az erkölcsi 
világrend (az isteni parancsolatok) alkalmazása az emberek világára, akkor a mai humánum nem lehet 
fejlettebb, mint a tegnapi, mert az erkölcsi világrend örök és időtlen. Ám mint láttuk, fenti 
gondolatmenetünkben mi is azt állítottuk, hogy a minőség (s ezzel a fejlődés) mozzanata nem a 
történelemnek, a korszakok egymásutánjának, hanem a nembeliség érvényesülésének tulajdonítható; s a 
vallások is többnyire arra buzdítanak, hogy az egyes ember igyekezzék minél fokozottabban érvényesíteni 
életgyakorlatában e nembeliséget, minél inkább közeledjék hozzá, vagyis törekedjék a „megigazulásra”. 
(Ráadásul számos vallás egy vágyott jövőpillanattól az egész emberiség megigazulását reméli, ami igazán 
végletes fejlődéskoncepció). 



Vallás és humanizmus 

Sokan a valláson keresztül élik meg a humanitást, az emberi Nemért és annak tagjaiért érzett felelősséget. 
Ez egyértelműen nagy érdeme a vallásoknak, s e tekintetben nincs köztük különbség. A vallásosság 
erősítheti a humanizmust katolikusokban és protestánsokban, zsidókban, mohamedánokban és 
hindukban is. Minden valláserkölcsöt is tartalmazó vallás alapvetően humanista: (legalább egyes 
tételeiben) a Nem tagjainak összetartozására, az emberi életben a valamennyi ember közös érdekének (és 
a világegyetem rendjének is) megfelelő együttélési szabályok érvényesítésére nevel. Akár igaza van 
Durkheimnek, akár nem, amikor magát az isten-fogalmat is az ember nembeliségének szinonimájaként 
értelmezi, az Isten (vagy istenek) feltételezésével az ember egyszersmind feltételezi az olyan absztrakt 
ember-fogalmat, az emberi lehetőségek egy olyan absztrakcióját is, amely érintkezik az istenivel (a zsidó-
keresztény megfogalmazásban az Isten az embert egyenesen „a maga képére teremtette”), s ezért az egyes 
konkrét emberhez képest egy olyan átfogóbb minőséget jelent, amelyhez „fel lehet emelkedni”. S e 
felemelkedés feltételei között a legtöbb vallásban éppen a többi emberrel szembeni humánus magatartás 
az egyik legegyértelműbb kritérium. 
  
Korábban utaltunk arra a közismert tényre, hogy az egyházak gyakorlatában időnként megjelennek olyan 
elemek (elsősorban a vallások közötti összeütközések következtében), amelyek a saját vallás vélt vagy 
valóságos védelmében felülírják a humanizmus törvényeit. Az iszlámnak szokták szemére vetni, hogy a 
más vallásúak elleni küzdelmet legalább akkora, az egyes embert megemelő érdemnek tekinti, mint a 
humánus kegyességet, de ez valamilyen mértékig minden egyházról elmondható{879}. Az egyházzá 
szerveződés, a hatalmi szempontok belépése az egyházak gyakorlatába, számos olyan elemet visz a 
vallásokba, amitől azok humanizmusa eltorzulhat. Természetesen minden vallásnak maradnak olyan 
követői, akik saját magatartásukat mindenekfelett a vallás humanista erkölcsi magjához igazítják, s a 
katolikus egyháznak például nagy érdeme – ehhez III. Ince zsenialitása is kellett – hogy Szent Ferencet 
nem nyilvánította eretneknek. A hatalmi tényezővé szerveződött egyházak hatalomérvényesítési logikája 
azonban kétségkívül teret ad nem-humánus megfontolásoknak is, s egyes, a humanizmust felülíró elvek 
az egyes vallások teológiájába is bekerülnek.{880} Az, hogy az ember szolgálata a vallásban szükségképpen 
alá van rendelve Isten szolgálatának{881}, mint már erről szó volt, megengedi azt a lehetőséget, hogy Isten 
szolgálatát az adott vallás hitterjesztésében, s az adott egyház érdekeiért való kiállásban gyakorolván e 
szolgálat részének tekintsék szélsőséges esetben az ellenérdekeltek elpusztítását is. A vallások humánus 
hatása mindig akkor érvényesül igazán, amikor a humánum szempontjait felülhelyezik az egyházi 
szerveződés követelményein. Ahogy Szent Ferenc viszonyul a kereszténységhez. Amikor Jézus azt 
mondja: nem az ember van a szombatért (a Törvényért), hanem a szombat (a Törvény) az emberért. Aki 
ennek szellemében vallásos, az egyszersmind humánus is. A humánus ember a másikban is felismeri a 
humánumot, ennek biztos jele az, amikor nem határolja el magát attól, aki másik úton jut el Istenéhez, 
hanem felismeri benne a társat; amikor a vallásos ember elfogadja azt, hogy akár még a kommunizmus{882} 
vagy más ateista humanizmus eredeti eszményei sem ellentétesek Krisztus tanításaival, vagy fordítva, 
amikor az ateista elfogadja, hogy a vallás ugyanoda vezethet valakit, mint ahová ő tart. Amikor a 
különböző vallások hívei megértik, hogy valóban mindannyian ugyanazt szolgálják. A vallások az etikai 
nagyság számos példáját adták az emberiségnek, s adják továbbra is, ha és ahol nem válnak „izmussá”. 
  



Évezredeken keresztül csak a vallások közvetítették a humanizmus eszményeit, s ezért sokan 
természetesen kételkednek abban, hogy az egyáltalán lehetséges a vallásokon kívül is. A vallási gondolat 
tizenkilencedik-huszadik századi válságát sokan az ember elembertelenedésének értelmezték, s kétségtelen, 
hogy a hagyományos vallási neveltetésből való kiesés nagyon sok embert értékrendszer-vákuumba 
vezetett, és „felszabadította” őket szélsőségesen etikátlan, antihumánus cselekedetekre is. Ez a tapasztalat 
is növeli a nem-vallásos humanizmussal szembeni kételyeket. 
  
Jean-Paul Sartre például így ír „A lét és a semmi”-ben: „Ám ha Istent radikális távollétnek jellemezzük, 
akkor az a törekvés, hogy az emberiséget miénkké tegyük, egy mindig megújuló feladattá válik, amely 
mindig kudarchoz vezet. Az emberiség ’mi’-je tehát – mint tárgy-mi – minden individuális tudat számára 
elérhetetlen ideálként adódik, még ha fenn is tarthatjuk azt az illúziót, hogy közelebb kerülhetünk hozzá, ha 
folyamatosan tágítjuk a közösségek körét, amelyekhez tartozunk; az emberiségnek ez a ’mi’-je üres fogalom 
marad, amely csupán üresen jelzi a ’mi’ hétköznapi szóhasználatának egy lehetséges kiterjesztését. 
Amikor ebben az értelemben használjuk a ’mi’-t, (hogy a szenvedő emberiséget, a bűnös emberiséget 
jelöljük vele, hogy meghatározzuk a történelem objektív értelmét, melynek során az embert olyan tárgynak 
tekintjük, amely kibontakoztatja a benne rejlő potencialitásokat), mindig megelégszünk azzal, hogy egy 
bizonyos konkrét tapasztalatra utaljunk, amire az abszolút harmadik jelenlétében, vagyis Isten 
jelenlétében teszünk szert. Az emberiségnek (mint a tárgy–mi totalitásnak) a határfogalma és Isten 
határfogalma tehát kölcsönösen feltételezik és kiegészítik egymást.”{883} Sartre itt egyrészt megkérdőjelezi a 
nembeliség-tudat lehetőségét, másrészt azt elválaszthatatlannak ítéli az Isten-fogalomtól. Mészáros István 
Sartre-kritikájában{884} arra mutat rá, hogy az emberiség-’mi’ nem üres fogalom, hanem – elidegenedett 
formában – nagyon is létezik, s hogy Sartre ezt azért nem képes elfogadni, mert individualista 
kiindulópontja, az ember „ontológiai magánya” ezt eleve kizárja{885}. Sartre (a nembeliség modern eszméjét 
megjelenítő) Hegelt túlzott optimizmusban marasztalja el. „Hegel számára ugyanis az igazság az Egész 
igazsága”. E nézőpontból „a tudatok csupán az egész összetevői, olyan összetevők, amik magukban 
’unselbständig’-ek, s az egész közvetít közöttük”. Ebből az következik, hogy „a sokaságon túl lehet és túl 
kell lépni a teljesség felé.” De „semmilyen logikai vagy episztemológiai optimizmus nem képes 
megszüntetni a tudatok sokaságának botrányát”. „még ha (…) részesedhetnék is a másik létezésében, 
akkor sem tudnék ’túllépni’ a másikon valamilyen intermonadikus teljesség felé. A tudatok szétszórtsága 
megmarad annak, ami”. (…) „a konfliktus az eredendő értelme a másikért létnek.”{886}. Amiben Sartre-nak 
igaza van, az az egyes egyéni tudatnak a nembeli tudatban, a „teljességben” való feloldódásának 
lehetetlensége, annak megállapítása, hogy az emberiség egymástól különböző és egymással harcban álló 
„tudatok sokaságában” létezik. De ez nem cáfolata a ’mi’-tudat, a nembeli tudat lehetőségének. Önnön 
nembeliségünk tudatosítása éppen e sokaságban való létezés tudatosítását jelenti. 
  
Isten a humanizmus szempontjából nem csak egy felsőbb hatalom erejét képviseli, hanem személy lévén 
olyan közvetítést is, amely a nembeliség megszemélyesítésén keresztül a nembeliséggel való azonosulást is 
megkönnyíti. Ez a (megszemélyesítő) azonosulás azonban arra hajlamosít, hogy ideálisnak valamiféle 
egységesülést (és nem a „sokaságban való létezést”) tekintsük. Hasonló homogenizáló redukció veszélyét 
hordják magukban a nembeliség nem-vallásos közvetítései is{887}. Akár egy olyan politikai-ideológiai 
irányzat tünteti fel magát a nembeliség közvetítőjének, mint a kommunista mozgalom, akár például a 
nemzetet tekintik annak. Mindezek a közösségi ideológiákon alapuló közvetítések paradox jellegűek, mert 
egyfelől közösségi jellegük a Nem, az emberiség közösségét konkretizálja, és az egyes embereknek a Nem 
iránti elkötelezettségét használja fel arra, hogy azok osztály- vagy nemzeti célokkal azonosuljanak, 
másfelől viszont önmaguk kvázi felnövelt individualitásokként – de mindenképpen (az egész 



emberiséghez képest partikuláris) részérdekek megtestesítőiként lépnek fel. A nembeliség valóságos 
közvetítőivé (a különböző vallásokhoz hasonlóan ezek is) csak akkor és azáltal válhatnak, amikor feladják 
a homogenizáció eszményét, elismerik a Nem sokaságban való létezését, és megnyílnak a kölcsönös (és 
mindig lezáratlan) szintetizáció felé. 
  
A nembeliség valamennyi közvetítése – és a humanizmus bármilyen jellegű megalapozása – szellemi 
termelés. A nemzetépítés (de a nemzetnél kisebb és nagyobb egységek építése is): kultúraépítés, vagyis a 
szellem építése. A társadalmi változásokra irányuló bármilyen erőfeszítés: a kultúra átalakítása, innovációja, 
vagyis szellemi termelés. Mint ahogy szellemi termelés bármely spirituális építkezés, illetve az erkölcsiség 
bármely építkezése is, hiszen mindez azt a szellemi szférát gazdagítja, ami az egyén és a Nem 
összekötőjeként mind az egyes egyén, mind a Nem emelkedését segíti elő. A szellemi termelők, 
bármily különböző is a szenvedélyes hazafi, a spirituális kérdésekbe mélyedő bölcs vagy a 
társadalomreformer attitűdje, ugyanazon az „épületen” dolgoznak. S mindez – legalábbis 
lehetőség szerint – a humanizmus építkezése is, hiszen az emberi szellem minden 
gazdagodásával gazdagodnak-finomodnak az emberi lehetőségek kibontakozásának, a többi 
ember (és az egész emberiség) oltalmazásának potenciái is. 



A sötét oldal (avagy: Derrida démonai) 

Meg kell fontolnunk azonban a romantikus humanisták pesszimista realizmusának igazságait is. A 
humánum fokozása, a nembeliség szemléletének közelítése a mindennapi életben kevesek számára jelent 
közvetlen célt. Ettől még élnek az emberek nagy részében a humánum törvényei, a nembeliség 
szempontjai, de mozgósító erőként inkább fenyegetettségük, hiányuk hat. G. H. Mead úgy fogalmaz, hogy a 
humánus célok nem egyesítik az embereket, de a „tolvaj”, „gyilkos” kiáltás igen{888}. Ez persze nem mindig 
érvényes igazság; gyakran előfordul, hogy emberek offenzív humánus célokra egyesülnek; de sajnos Mead 
állításának az a része sem mindig érvényes, hogy a humánum fenyegetettsége egyesíti az embereket. Sőt, a 
humánum minimumát biztosító mechanizmusok megingásai sokszor az ember „állati” előzményeihez 
való retardációhoz is vezethetnek. Mint Deleuze és Gauttari írják: „A háborúnak már azelőtt zoológiai 
következményei vannak, mielőtt baktériumfegyverekkel folyna. A háborúban, éhínségben, járványban 
vérfarkasok és vámpírok tenyésznek.” (Deleuze-Gauttari, 1996, p. 243). 
  
Ám hogy még tovább süllyedjünk a pesszimisztikus valóságértelmezések örvényében, meg kell látnunk a 
valóságtartalmat Heidegger és a rá hivatkozó Derrida figyelmeztetésében is: „egy állat sosem lehet 
’rosszindulatú’, még akkor sem, ha néha ezzel a kifejezéssel írjuk le. A rosszindulathoz hozzátartozik a 
szellem.” (Heidegger, 1994, pp 173. – idézi Derida, 1995, p. 153). Vagyis az antihumánus is szellemi 
természetű. „A rossz nem az anyag vagy az érzéki anyagiság oldaláról jön, amit általában szembe szokás 
állítani a szellemmel. A rossz spirituális, ez is a Geist, s ebből ered a belső kétszínűség, amely az egyik 
szellemet a másik rosszindulatú kísértetévé teszi.” (Derrida, 1995, p. 142). „A rossz mindig egy szellem 
rosszsága. A rossz a maga gonoszságával nem az érzéki, az anyagi. Nem is egyszerűen ’spirituális’ 
természetű. (’geistiger’ Natur). A rossz spirituális (geistlich).” (Derrida, 1995, p. 152{889}). „Mindaz, ami 
elfogadja a hazugságot és a destrukciót – a gonosz, az idegen: a szellemtől idegen a szellemen belül.” „A 
szellem trónfosztása tehát öntrónfosztás, lemondás. Ugyanakkor ezt a szellemben valami tőle 
különbözőnek kell létrehoznia, valami tőle különbözőnek kell a szellemet megosztania, ami mégis 
önmaga. Ezt Heidegger nem mondja, legalábbis ebben a formában nem, noha, úgy tűnik, amikor a 
démonikusról beszél, abból e megkettőzöttség-kísértet (double) visszatérés következik.” (Derrida, 1995, 
pp. 89-90).De hogy mitől jöhet létre a szellem ezen „sötét oldala”, arról ugyancsak figyelemreméltó 
Derrida megjegyzése: „a cogito saját subjectum helyzetébe vetett bizonyosságával szemben, azaz az eredendő 
kérdezés hiányával, a tudományos módszertannal, a nivellálással, a mennyiség, a kiterjedés és a szám 
uralmával szemben” való meghátrálás az, „ami Heidegger szemében a szellemet önnön trónfosztása 
változatos formáiban kísértő rosszat jelenti”. (Derrida, 1995, pp. 89-90). Vagyis a minőségi szemlélet 
behódolása a mennyiséginek. Ez nem is lehet másként, hiszen a „minőség”-fogalom egyik tartalma éppen 
a jó és rossz közötti megkülönböztetés. A „rossz” úgy lehet úrrá a szellemen, a szellem úgy lehet a 
rossz forrásává, ha objektív vagy szubjektív okokból nem tudja a minőségelvet (és ezzel a 
„szellem hatalmát”) érvényesíteni. 
  
„A test minden valóságos ereje és szépsége, a kard minden biztonsága és merészsége (…) de az érzelem 
minden autenticitása (…) és találékonysága is a szellemben alapozódik meg, s felemelkedésük (…) és 
bukásuk (…) is a szellem hatalmában vagy tehetetlenségében {hatalomnélküliségében} (Macht und 
Ohnemacht des Geistes) áll” (idézi ismét Heideggert Derrida, 1995, p. 92) – ezúttal a szocializmus és 
fasizmus elutasításának kontextusában, hiszen éppen e huszadik századi diktatúrák szolgáltatták a példát 



mind Heidegger, mind Derrida számára arra, hogy a szellem (és a szellemi termelés) miként lehet óriási 
léptékben is az emberellenes Rossz forrása. 
  
Ha – Heidegger gondolatmenetét folytatva – nem társadalomtörténeti szempontból{890} vetjük föl azt a 
kérdést, hogy miként lehetséges, hogy a szellem a „rossz” forrásává válik, hanem filozófiai-antropológiai 
síkon, akkor azt mondhatjuk, hogy a szellem működése gyakran azáltal válik „rossz” eszközzé, 
hogy egyfajta (szervetlen) funkcionalizmus szolgálatába állítják. Az ember a világ működéseinek 
megfigyelése során működéstörvényeket állapít meg, s ezekből funkciókat absztrahál: megállapítja, hogy a 
fák gyökerének, az emberi májnak, stb. mi (minden) a lényegi funkciója. Ezen absztrakciók segítségével 
lesz képes beavatkozni a természet működésébe; funkciók ellátására hoz létre szerszámokat, és egész 
szellemi termelése is erre a funkcionális szemléletre épül: minden innováció – legyen az technikai–
technológiai vagy társadalmi innováció valamely funkció (jobb) ellátására irányul. Csakhogy ez a 
funkcionalista szemlélet (a mennyiségi gondolkodás korábban említett jelentőségéhez hasonlóan 
nélkülözhetetlen, de torzító) leegyszerűsítés: a természetben (és persze a társadalomban) nincsenek külön 
„funkciók”: összműködés van, s amikor „funkciókat” különítünk el, figyelmen kívül hagyjuk az adott 
funkcióhoz, működéshez kapcsolódó számtalan egyéb tényezőt. Ennek következtében az egy-egy 
meghatározott funkcióra koncentráló megoldások rombolni fogják a szervezet egészét. A szélsőségesen 
rossz megoldások – mindig valamilyen funkcionalizmus jegyében – tudatosan fel is vállalják a számukra 
fontos mozzanatokon kívüli, egyéb tényezők rombolását is, de mivel a teljes összefüggésrendszert senki 
sem képes átlátni, mindig olyan tényezőket is rombolnak, amelyekről nem is tudnak, míg végül 
„funkcionalizmusuk” következtében rájuk dől az egész épület{891}. A szellemi termelés a történelem 
során nagyon gyakran lépett ilyen funkcionalizmusok szolgálatába (s paradox módon többnyire 
éppen akkor, amikor a szellemi termelők befolyása növekedett a társadalomban: ez azért van 
így, mert a szellemi termelés primer elemi mozzanata, az innováció mindig valamilyen 
funkcionális változtatás szándékából indul ki). Ám ez a funkcionalizmus a „szellem” lényegével, 
az egyén és a Nem közötti összeköttetéssel kerül ellentétbe, hiszen egy-egy funkció (egy-egy 
célirány) túlhangsúlyozása az Egész kárára juttat túlságos szerephez részérdekeket. Szervesség, 
a szervezet-egész figyelembevétele nélkül a funkcionalizmus mindig a „rossz” útra visz, s hogy 
visszakanyarodjunk a társadalomtörténeti magyarázathoz, ez mindaddig így van, amíg a 
szellemi termelést nem (a jellegével adekvát) holisztikus-organikus termelési mód, hanem 
egyéb, különböző részérdekeket dominanciára juttató termelési módok irányítják. 
  
Van azonban itt még egy filozófiai-antropológiai probléma. Ha a szellemet (mint a világegyetem 
törvényeinek leképezését) az egyes ember által teljes egészét tekintve átláthatatlan holisztikus-organikus 
Egésznek tekintjük, ezzel egyúttal fölöttünk álló erőnek ismerjük el, s így lényegében a szellem azon 
képzeténél vagyunk, ahogy a szellem már a legősibb ember számára is megjelent, a veszedelmes, az egyes 
embert uralma alá venni képes, megfoghatatlan erő démoni képzeténél. S ez nem lesz feltétlenül jobbá 
attól, hogy humanizáljuk, hogy ráébredünk arra, hogy ez a szellem az emberhez képest nem külső erő, 
hanem magának az emberi Nemnek a működése. A negyedik fejezetben már említettük Derrida Stirnerre 
hivatkozó gondolatmenetét, amely szerint nem lehet az emberből kiinduló, a szellemet az emberrel 
azonosító világképre, (a humanizmusra) építeni, ha az emberiben benne van az „ördögi” (a szellemi 
termelési módban e termelési mód „ördögi” eltorzításának) lehetősége. (Derrida, 1995/1, pp. 157-158). 
  
Derrida és Stirner ezen romantikus kérdésfelvetésének azonban megint az a gyenge pontja, hogy 
individualisztikus premisszákat alkalmaz: az emberegyént mintegy belehelyezi Jó és Rossz kozmikus 



küzdelmébe. Itt megint a Nemből kiinduló Hegel a mélyebb, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyes 
ember számára Jó és Rossz kozmikus küzdelme önmagán belül, szabad akarat{892} döntési lehetőségének 
alávetve zajlik. Az egyén dolgát nem abból az érzületi (tehát a lényeget magán kívül kereső) 
megközelítésből lehet megérteni, hogy mitől fél, hogy mennyiben szegődik „istenek” vagy „ördögök” 
szolgálatába. Hanem abból, hogy a Nem része, s ebből a nézőpontból „a negatív magához a tartalomhoz 
tartozik, s úgy is, mint ennek immanens mozgása és meghatározása, úgyis mint ezek egésze, a pozitív.” 
(Hegel, 1973, p. 39). És: „az a negatív, amely nem látja meg magában a pozitívat”(Hegel, 1973, p. 39). 
Hegel nem tagadja az emberben (és az emberi szellemben is) jelenlévő negativitást, de azt mondja, hogy 
az sosem fölöttünk álló erő; ami „fölöttünk áll”, (a Világegész, a szellem, a Nem) az mint egész: pozitív, és 
rajtunk áll, hogy meglássuk ezt magunkban. (Amikor nem látjuk meg, akkor „negatívak” vagyunk, s ez 
ugyan elkerülhetetlen – a negatív a dolgok immanens mozgásához tartozik, mert egyetlen dolog sem 
maga az egész –, de ettől még az egész, és annak bármely megpillantása önmagunkban pozitív; mert az, 
amire Stirner hivatkozik, hogy Krisztus óta az ember a szellem, azt is jelenti, hogy „istennek országa 
bennetek vagyon”). 
  
Végül is minden az emberképen múlik. Az emberkép a kapitalizmusban végső soron azon alapszik{893}, 
hogy az ember önző{894}, (ezt meg az láttatja így, hogy a kapitalizmus termelési módja, a tőkés vállalkozás – 
ha hosszú távon emelheti is a többiek életszínvonalát is – alapvetően mindig másokkal szemben tud csak 
hasznot hozni). A szellemi termelés abban érdekelt, hogy termelőmódja mindenkire kiterjedjen, s akikre 
kiterjed, azok folytonosan emelkedjenek általa: az ebből következő emberkép eleve humanisztikus. A 
humanizmus azonban a történelemben (a szellemi termelés adekvát szemléleteként), mint ezt már 
többször hangsúlyoztuk, mindig csak más céloknak alávetve s ezért eltorzulva lehetett jelen. A „nil 
humanum…” elve azt is jelenti, hogy a szellemi termelő bármely emberi törekvés szolgálatára alkalmas. 
Éppen ezen, mindenkit szolgálni képes jellegének megfelelően – s minthogy annak nem voltak meg a 
feltételei, hogy saját alapjaira helyezze magát – a szellemi termelőmód eddig csak alárendelt, másokat 
szolgáló szerepekben létezhetett. Ám etikai szempontból is felmerül a kérdés: mit jelenthet az, ha a 
szellemi termelő a „saját alapjaira” támaszkodik? A kapitalizmus alternatívájaként alkalmazható 
világképek az ember önzéséből való kiindulással szemben gyakran egy másik végletet állítottak előtérbe, 
feltételezve, hogy az ember eleve jó. Ha ez így lenne, erre ráépülhetne a szolidaritás közösségi társadalma. 
De a szolidaritás nem teremtő/termelő erő, legtöbbször valóban csak akkor kerül előtérbe, ha valami 
igazságtalanságot el kell hárítani. Nem permanens, csak összetartó késztetés, amely jelen van minden 
szeretetben, szerelemben, a gyerekek és más gyengék oltalmazásában, de általában nem terjed ki az egész 
közösség szeretetére. Aligha lehet rá „világot építeni”{895}. A szellemi termelési módnak megfelelő 
emberkép nem alapulhat „az ember alapvetően jó” tételére, csak valami olyasmire, amit az imént 
Hegeltől idéztünk. Az ember se nem jó, se nem rossz, mindkettő benne van, és a köztük való 
szabad döntés lehetősége rajta múlik. Sosem jut el a tökéletesség állapotába, de hajtóereje lehet 
a tökéletesítés: e törekvés jegyében állandóan termelődnek új „rosszak”, de a tegnapi rossz 
mindig magunk mögött hagyható. Az emberiség létformája egy út, amelyről nem tudhatjuk, hogy 
hová vezet; felismerni – s ez a legtöbb – csak azt lehet, amit az egyes ember esetében is: hogy éppen mit 
kell leküzdenie, kijavítania, megértenie. 



Új etika felé? 

A valóságot mindig meg kell különböztetni a valóság létrehozására irányuló tervtől, és a terv 
végrehajtását szolgáló gyakorlattól. Éppen az emberiség egyediségek sokaságában-létezéséből 
következően magától értetődő, hogy egyetlen, mégoly sokoldalúan megfontolt célkövetés és az 
ennek jegyében megvalósított cselekvéssorozat sem valósulhat meg úgy, hogy a világ „olyanná 
válik”, amilyennek a tervben kitűzték. De minden célkövetés megvalósul abban az értelemben, 
hogy bekerül a világ valóságába. Célelérésről annál nagyobb mértékben beszélhetünk, minél több 
emberi törekvés hat egy meghatározott irányba, minél több célkövetés erősíti egymást, hoz létre közös 
eredőt. És ebből a szempontból rendkívül fontos a célkijelölés, és ezért (s nem a teljes valóra válás, a „győzelem” 
reményében) kell eszményeket követni a társadalomban. Ebben az értelemben mondhatja Mannheim, hogy 
„Egy konkrét tudat leglényegesebb formáló elve mindenkor annak utópikus rétegében található meg” 
(Mannheim, 1996, p. 231). 
  
Ezért is meghatározó minden új társadalom esetében az etika megjelenése: az erkölcs az, amiben 
az egyének és csoportok által követett konkrét célok összedolgozódnak az emberi Nem mindig jelenlévő 
szempontjaival; az adott társadalom tagjait befolyásoló erkölcsi képzetek és erkölcsi eszmények képezik 
azt az „utópikus réteget”, amelynek „győzelme”, tiszta megvalósulása mindig utópia; viszont amely 
nagyon is valóságos magatartáskormányzó (a magatartást az eszményi célok irányába mozgató, s a közös 
nevezők, az „eredők” kialakulását elősegítő) szerepet tölt be az egyes egyének mindennapi 
életgyakorlatában. 
  
Új erkölcsi rendszerek többnyire hiányból születnek: a régi etika a megváltozott társadalmi körülmények 
között elveszti hatékonyan irányító, összehangoló szerepét: ennek egyik legbiztosabb jele, hogy az addig 
széleskörűen érvényesnek tartott etikai elvek egymásnak ellentmondónak tűnnek fel, s elveszítik 
„eredőképző” képességüket is; az emberi célkitűzések ilyenkor nagy mértékben „két rossz véglet” 
formájában, egymást kioltó módon jelennek meg. A „régi” etika ilyetén válságba kerülésének eredménye 
az általános értékrendszeri vákuum. Ennek következtében viszont mindaz az új, ami megjelenik a 
társadalomban, erkölcsi megalapozás nélkül tud csak megjelenni. Ez volt megfigyelhető például a polgári 
társadalmak kialakulásának idején, amikor az új szemléleti alap, az individualizmus sokáig etikai háttér 
nélkül tudott csak érvényesülni a társadalomban, s ezért a kortársak szemében az „új” magatartás 
egyszersmind etikátlannak is látszott: mint többször leírtuk már, az önmegvalósító-individualista polgár 
első alakjában Shylock és Harpagon, III. Richárd és Jágó: az uzsorás és a gátlástalan törtető. Erkölcs 
nélküli individualista. 
  
A társadalom szétesésének elkerülése érdekében – hiszen, még egyszer hangsúlyozzuk, az erkölcs egyik 
legfőbb funkciója a rendszerszerű működés biztosítása az egyéni magatartásokban – ilyenkor égető szükség 
mutatkozik az új viszonyok etikai megalapozására. Mivel az „erkölcs” lényegéhez tartozik, hogy „örök”, 
általános emberi, vagyis Nembeli eszményekre épít, azoknak ad konkrét, korra jellemző formát, az új 
erkölcs kialakulására éppen a régi (az „örök”) védelmében van szükség (nem „eltörölni a 
Törvényt, hanem betölteni”). Ezért az európai polgári erkölcs megalapozása is az addigi, az egész 
megelőző társadalmi formációt összetartó erkölcsi alapot adó rendszer, a kereszténység védelmében jött létre. 
A megoldandó feladat egy olyan etika kidolgozása volt, amellyel az új, individualista viszonyok között lehetett 



etikusnak lenni. Ez a kanti etikában forrt ki végleg, de ott volt már a protestantizmus születésénél is. A 
protestantizmus elindítói a kor kihívásának egyik sűrített kifejeződéseként beleütköztek a búcsúcédulák 
szimbólumába: abba, hogy az azidőtájt már javában formálódó új világban még az üdvösség is piaci 
kérdéssé, megvásárolhatóvá válik. Erre adott válasz is a predestináció-tan. Egy olyan világban, amelyben 
az individualitás dominál, a teljesen szabadnak tekintett akarat anarchiát és olyan erkölcsi relativizmust 
jelent, ami az erkölcs megsemmisülését hozza magával. Ezért is kell a predestináció: az individualitások 
fölé helyezett, általuk átláthatatlan isteni döntés. (ld. Weber, 1982, pp. 130-131; 158, (67 lj).). Az erkölcsi 
szabadságot ugyan a protestantizmus gyakorlata azután megpróbálja többé-kevésbé az individuum 
hatókörébe vonni, (a vállalkozói érdek alá rendelni), (Weber, 1982, pp. 148-149, p. 170, p. 280, p. 303), 
de a protestantizmus válasza mégis csak az egyének önzése fölé (a piac szabadsága fölé) helyezett Nem, 
más módon helyreállítva ezzel az egyén és a Nem egyensúlyát. (Weber finom leírásaiban közvetve ez is 
benne van, ha nem is ezt az oldalát hangsúlyozza). Az új, az individuumból kiinduló emberiség-fázisnak 
megfelelő erkölcs legkidolgozottabb formájában azután Kantnál jelenik meg: (a predestináció-elv és a 
szabad akarat elv ellentmondásának feloldására is alkalmas) kategorikus imperatívusz voltaképpen a 
szemléleti individualizmusra, az individuumból kiinduló világképre átírt (és ennek jegyében mintegy 
reciprok formában megfogalmazott) Aranyszabály. 
  
Az individualisztikus etika azonban a huszadik század végére több oldalról is érvénytelenedik. Egyrészt, 
mivel a polgári társadalom, a korábbi fejezetekben többször hangsúlyozott módon elveszti 
progresszivitását, ez a jellegzetes erkölcsi válságjelenségek – erkölcsi alapelvek egymással szembekerülése, 
poláris „rossz” végletek formájában való ütközése, s végül: tömeges értékrendszer-nélküliség – 
általánossá válásában is megnyilvánul. Másrészt olyan technikai s ebből következő életformabeli 
sajátosságok jelennek meg (például a „virtuális valóság” térhódítása), amelyek kikezdik az „individualitás” 
korábbi fogalmát; az individualista megalapozású erkölcs már csak ezért is tarthatatlanná válik. (A 
„virtuális valóság” ugyanis a zárt individualitása által meghatározott személyiség megbomlásával, virtuális 
személyiségekké való szétosztásának lehetőségével jár: ezzel a „Jó” lehetősége tovább relativizálódik: ha 
az ember több virtuális személyiségre oszlik, az egyén azonossága önnön „individualitásával” kérdésessé 
lesz. Ugyanaz az ember egyszerre lehet több individualitás{896}; ebből viszont az is következik, hogy 
ugyanaz a cselekedet, döntés nem csak abban az értelemben lehet egyszerre jó és rossz, hogy mindennek 
van jó és rossz oldala, jó és rossz következménye, hanem a döntéshozó személy egysége, önazonossága 
megkérdőjeleződvén maga a jó és rossz közötti döntés is elveszti alapjait. Hiszen ha bennem több 
olyan alanyiság is van, aki választ, akkor eltűnik, mintegy „skizofrenizálódik” a döntéshozó 
„én”, s ezzel minden erkölcsiség alapja, a – belülről irányító – szabad akarat{897} válik kérdésessé). 
Márpedig megalapozó erkölcsiség, és erkölcsi alapon döntő szubjektumok nélkül egyetlen kifejlett 
individuumokból felépülő társadalom sem létezhet. A feladat ismét hasonló ahhoz, ami a polgári kor 
elején volt: az erkölcsnélküliség terjedése sürgetővé teszi egy új, egy még újabb, (az „örök”, nembeli 
szempontokat ismét új módon, az új viszonyoknak is megfelelően összerendező) erkölcsi rendszer 
felemelkedését. 
  
A virtuális személyiségek megszületése nem csak úgy függ össze a szellemi termelési mód térhódításával, 
hogy a virtuális világokat szellemi termelők hozzák létre, de egyszersmind kifejeződése is ez a fejlemény az 
új, a szellemi termelésen alapuló világnak: oly módon kifejeződése, mint a Jágók a korai polgári 
társadalomnak. A szellemi termelés feltételezi, hogy az ember egy absztrakciós folyamat után, annak 
segítségével változtatást hajt végre a valóságon. Az a közeg, amiben ez a változás végbemegy, egyfajta 
virtuális valóság: a szellem valósága. Az egyén szellemi működésének és a Nem szellemének egymásba 



való átmenete ez a közeg; az az állapot, amikor az emberi gondolat már nem az anyagi világ valósága 
(mert abból elvonódott) s még nem a változtatás eredményeként létrejövő anyagi valóság, (mert e 
valósággá válást még csak tervezi, gondolatilag modellálja). A számítógépes kultúrának köszönhetően 
megjelenő virtuális valóságok egyfelől éppolyan anyagi (érzékelhető) valóságok, mint az ember bármely 
más terméke, másfelől azonban virtuális jellegüket tekintve leképezései és szimbolikus megjelenései is a szellemi 
termelésnek. Az erkölcsi probléma ebben a korszakban alapjában abból adódik, hogy a szellemi 
termelésnek, amely kifejlett individuumokat feltételez, de amelynek alapja az emberi Nem 
szelleme, s ezért adekvát kiindulópontja nem az individualitás, (hanem a nembeliség), az 
individualitásból kiinduló polgári etika már nem lehet összerendezője, ezért – amíg ki nem 
kristályosul az új viszonyoknak megfelelő etika, addig – mindaz az új forma, amit a szellemi termelés 
létrehoz, egyelőre erkölcs-nélküli, összerendezetlen (és éppen az individualitással ellentétes) módon 
jelenhet meg. (Mint később látni fogjuk, hasonló, nyers, erkölcs nélküli formában jelenik meg a szellemi 
termelés másik lényeges összetevője, közösségi jellege is: míg itt a polgári individualitás válságba kerülése, 
ott a polgári közösségiség válsága hozza létre azt az állapotot, amelyben az „új” erkölcs nélküli – és a 
közösségiséggel is ellentétes – formában tud csak megjelenni). 
  
Az individualista etika annak idején óriási jelentőségű fordulatot hajtott végre azzal, hogy a dogmatikus, 
az „igazságot” monolitizáló és monopolizáló rendszerekkel szemben az egyént helyezte a középpontba, s 
ezzel relativizálta az igazságot: ebből a nézőpontból csak különböző egyéni igazságok vannak. Ez nagyon 
nagy ugrás, mert emberek tömegeit szabadítja fel a gondolkodásra, kiengedvén őket a monolitikus és 
monopol hatalmú szemléletek korlátjai közül. De ennek a felszabadulásnak, mint az előző fejezetben 
hangsúlyoztuk, nagyon nagy ára van: a törvények elbizonytalanodása, a minőség szemléletéről való 
lemondás (illetve annak mennyiséggel való helyettesítése). S a polgári szemléletben már csak individuális 
vágyként{898} van jelen az antik „kalokagatheia” eszmény is, amely bármely erkölcs és különösen a 
humanizmus szempontjából alapvető fontosságú. 
  
A „kalokagatheia” az antik humanizmus egyik lényeges mozzanata: az antikvitás humanistája, aki 
szenvedélyes érdeklődéssel fordul az emberi világ felé, ezt csak azáltal teheti meg, hogy az ember világára 
ugyanazokat a törvényeket próbálja alkalmazni – egymással is összhangban – amelyek a világegyetem 
rendjét is megszabják. Az Igaz, a Jó és a Szép ebben az eszményben egymással többszörösen is 
összhangban van: az Igaz, mint a dolgok önazonossága, a Jó, mint a dolgok egymásért valósága és a Szép, 
mint a dolgok (külső és belső) harmóniája. Az Igaz, mint az emberi Nem számára igaz, vagyis 
működőképes világ; a Jó, mint az emberi Nem számára hasznos, és a Szép, mint ami az emberi Nem 
számára közvetíti a világegyetem rendjének törvényeit. S ebből következően az Igaz, amire az egyes 
ember ismeretei támaszkodhatnak, s amilyen ismereteket kell szolgáltatnia a többi ember számára; a Jó, 
amitől ez egyes ember élete is boldogabb, óvottabb lehet, s ahogyan neki is boldogítania, óvnia kell 
embertársait; s a Szép, amelyen keresztül az ember élvezheti a világ számára is való rendjét, s amelynek 
újrateremtésével kell neki is részt vennie a harmónia fenntartásában. Mivel mindhárom eszmény a Világ, 
az emberi Nem és az Egyén egységének egy-egy oldala, ezért egymástól is elválaszthatatlanok. 
  
A polgári etika individualizmusában, amelyben az Igazság szubjektív „igazságokra” relativizálódik, 
ugyanígy szubjektivizálódik a Jó és a Szép is, s alapélménnyé válik – ez a romantika életérzésének egyik 
kulcsmozzanata – hogy ezek az eszmények egymástól függetlenek. Míg először, a polgári etika 
megalkotásának és dominanciájának idején a relativizált és szubjektivizált Igaz, Jó és Szép is összeállni 
látszik a „láthatatlan kéz” által összehangolt összműködés rendszerében, (a különböző igazságok, a 



különböző szépségek és a különböző „jók” plurális „demokráciájában”), később egyre inkább a 
szétszakítottság, az individuumok magárahagyottságának, az Igazság, a Szépség és a Jóság elvesztésének 
élménye lesz a szemléleti jellemző. 
  
Teljesen egyensúlyban persze sosem volt a három eszmény. Ha (szükségképpen leegyszerűsítő) 
modellekkel próbáljuk megragadni egy-egy társadalmi formáció rendszerét, akkor azt mondhatjuk: az 
ázsiai termelési módban, a nagy adóbirodalmi szervezetekben a három eszmény a Szép (az összerendező 
harmónia eszményének) dominanciája mellett jelent meg (nem véletlen, hogy a birodalmi 
hivatalnokoknak különböző esztétikai képességeket mérő vizsgákat kellett tenniük); az antikvitásban (a 
tudományosság és főként a rendszerszerű gondolkodás, az érvelés és bizonyítás alapjainak lefektetése 
idején) az Igaz dominanciája mellett volt helye a Jónak és a Szépnek; a középkorban (a keresztény 
szeretetvallás ideológiai uralmának korszakában) a Jó jelölte ki az Igaz és a Szép helyét is{899}, a polgári 
társadalomban pedig a három eszmény közti összhang megbomlása, és az egyes eszmények relativizálása 
vált jellemzővé. Ha a szellemi termelési mód alapvetően a szellemre épít, akkor – mivel az Igaz 
alapvetően a Nem számára igaz, a Jó a Nem számára jó, a Szép a Nem számára közvetített 
világtörvények megjelenése –, az egyén és a Nem összeköttetését szolgáló szellem társadalmának a három 
eszmény egységét helyre kell állítania, visszaszorítva a relativizmust is. A kalokagatheia nem csak az antik 
világ humanizmusának lényege: az (ember számára való) Igaz+Jó+Szép minden humanizmus 
erkölcsi lényegének szemléleti alapja is. A relativizmus visszaszorítását nem lehet arról a területről 
kiindulva végrehajtani, ahol a relativizáció megkezdődött: mivel az individualitás a szellemi termelésben is 
fontos feltétel, az „igazság” bizonyos relativizálása a szellemi termelési módban sem kerülhető el{900}. A 
„jó”-ból is bajos kiindulni, hiszen az igazság relativizálódása azt is relatívvá tette, hogy (mikor, kinek) mi 
jelenti a jót. S relatív lett a szép is, hiszen megjelent a hamis szépség, a nem-igaz szépség (például a giccs 
formájában), és a nem-jó szépség is (hiszen a modern szemléletben „szép” lehet egy atombomba 
robbanása vagy Róma égése is{901}). A kulcs azért lehet az esztétikum kategóriája{902}, mert az valójában az 
olyan szépet jelenti, amely egyúttal jó is és igaz is. Az esztétikumon keresztül meg lehet ismerni a világ 
mélyebb (az individualitás relativitása mögött húzódó) törvényeit, s az esztétikum utakat közvetít a helyes 
cselekvés (a jó) felé is{903}. Ezek a törvények és utak azonban az esztétikumban éppúgy, ahogy a világ 
valóságában nem lezártak, állandóan bővülnek, módosulnak. Az így felfogott esztétikum minden szellemi 
tevékenység magja is: nemcsak a művészet, hanem a tudományos innováció, az igazgatás vagy a 
társadalmi viszonyok átalakítása is nagy mértékben esztétikai élményeken keresztül történik. (Az ihlet, a 
„flow”, az „alfa-állapot”, stb. tapogatózó elnevezések az esztétikai mozzanatokra épülő emberi állapotok 
megragadására). 
  
A szétszakítottság felszámolásában (és egy új, nem az individuumra-épülő erkölcsi rend 
megalapozásában) nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a huszadik században a szellemi 
termelők jelentősége annyira megnőtt, hogy egyértelmű céllá vált az is, hogy a társadalom minél 
szélesebb tömegeit a szellemi tevékenységek irányába kell terelni, szellemi termelővé kell 
szocializálni. Míg a polgári társadalom individualizmusa egyfelől szétforgácsoltságot és 
elidegenedettséget hozott létre, másfelől viszont éppen ez az individualizmus kellett ahhoz, 
hogy azok az (individuum-közi) viszonyok kifejlődjenek, amelyek azután a szellemi termelés 
legfőbb terepét és tárgyát alkotják. A polgári társadalomban „A termelőerők az egyénektől teljesen 
függetleneknek és elszakítottaknak jelennek meg (…) az egyének, akiknek erői ezek, szétforgácsoltan és 
egymással ellentétben léteznek, míg másfelől ezek az erők csak ezen egyének érintkezésében és 
összefüggésében valóságos erők. (…) Az egyének (…) elvont egyénekké váltak, de akik ezáltal kerültek 



csak abba a helyzetbe, hogy mint egyének egymással összeköttetésbe lépjenek” – írja Marx, majd ezután 
következik az, hogy: „Az elsajátítandó tárgy (…) a totalitássá kifejlődött és csak egyetemes érintkezés 
keretében létező termelőerők (…) Ezeknek az erőknek az elsajátítása maga nem egyéb, mint az anyagi, 
termelési szerszámoknak megfelelő egyéni képességek kifejlesztése. A termelési szerszámok totalitásának 
elsajátítása, már ezért is a képességek totalitásának kifejlesztését jelenti magukban az egyénekben.”{904}. 
Vagyis az egyénekben a szellemi termelői képességek gazdagságának kifejlődése vált az alapjává mind a 
kapitalista ipari társadalomban kifejlődött roppant lehetőségek hatékony működtetésének, mind ezek 
demokratikus birtokbavételének. Ez a kapitalizmuson túli humanizmus tartalma. Mindez azonban nem 
mehet végbe (mint ahogy más történelmi korokban sem szokott végbemenni) az új, mindezzel adekvát, 
az új viszonyok jellegével összhangba hozott rendszerszerű működést mind a társadalomban, mind az 
egyénben biztosító, az egymással ellentmondásba került eszményeket új alapon összehangoló etikai 
rendszer megjelenése nélkül. 



Szervesség és humanizmus 

A „Túlélési stratégiákban” – de jelen írásunkban is – több ízben hangsúlyoztuk már a „szervesség” 
fontosságát. Azt, hogy mégoly nemes etikai célok, és racionális, funkcionálisnak tűnő elképzelések is 
eltorzulhatnak és emberellenessé (és etikátlanná) válhatnak, ha szervetlen módon, nem az adott viszonyokból 
kinövekedően, azokra ráépülően jelennek meg a valóságban. Ezzel kapcsolatban itt arra érdemes még röviden 
kitérni, hogy a szervesség hogyan függ össze a humanizmus eszményével és a szellemi termeléssel. 
  
A humanizmusnak – s a transzcendens humanizmust is csak e feltétel teljesülése esetén nevezhetjük 
humanizmusnak – alapja az ember önmagában való értéknek tekintése. S ez azt jelenti, hogy úgy érték, ahogy 
van. Természetesen feltételezhető, hogy mint minden élő lény, az ember is állandóan változik, s e változás 
– egy-egy meghatározott irányban – fejlődésnek is remélhető. Az ilyen változást kívánatosnak is 
tarthatjuk, s jót kívánva embertársainknak, az is természetes, ha megpróbálunk segíteni nekik abban, 
hogy abba az irányba változzanak, amit az ő szempontjukból a legkedvezőbbnek látunk. Ám bármely 
szülő vagy nevelő tanúsíthatja: e segítő szándékok a „megsegítettek” szempontjából gyakran egyáltalán 
nem segítségnek (olykor kifejezetten akadályozónak) látszanak. Kiderül, hogy ami az „ő szempontjukból” 
a legkedvezőbbnek látszott, legfeljebb a mi szempontunkból a legkedvezőbb (és az se mindig), 
mindenesetre az ő valóságos szempontjuk más{905}. Más esetek azonban sikeresnek bizonyulnak (s itt 
sikeresnek nem azt nevezzük, amikor a „megsegített” ugyan megtesz mindent annak irányában, ami felé 
tereljük, csak éppen nem „boldog” tőle; csak éppen nem érzi magát szabadabbnak…). Amikor a 
(humánus) „segítség” sikeres, ez azáltal lehetséges, hogy sikerült valóban a „megsegítettek 
szempontjából” építkezni; ráépíteni a bennük eleve meglévő potenciákra, a megvalósulásra 
váró, „késszé lenni” készülő késztetésekre; az egymásra épülő ismeretek, tudások, képességek 
sorát sikerült a már korábban beindult irányban tovább építeni{906}; s ami a leglényegesebb, a 
módosulás végeredménye megfelel a megsegítettek mindezt összerendező akaratának ,(s ennek 
jó mércéje az imént említett szempont, tudniillik, hogy a „segítség” eredményeként 
szabadabbnak érzik e magukat): ez a szerves építkezés{907}. Ugyanez érvényes a társadalmi 
léptékű beavatkozásokra is: a társadalomalakításban is az a szerves (és humánus) újítás, ami az 
adott társadalomban addigra kifejlődött tudások, együttélési formák, késztetések továbbépítése, 
a megkezdett irányoknak a körülményekhez igazodva akár elkanyarodó, de töretlen folytatása, 
olyan változtatás, amit az adott társadalom akar{908} és amelynek következményeként 
szabadabbnak érzi magát. (A társadalmat „boldogítani” persze sokkal bonyolultabb, mint az egyént, 
hiszen nincs olyan változási irány, amelynek ne lennének ellenzői, s így az akaratok összességének teljes 
kielégítése nemigen lehetséges, – egységes „akaró” alanyisággal, az egyénéhez hasonló „társadalom-
személyiséggel” pedig egyetlen beavatkozni próbáló sem találkozik –; ám törekedni mindenképpen lehet 
a konszenzusra; s az igazán szerves változásokról az is elmondható, hogy következményükképpen még 
ellenzőik sem érzik magukat kevésbé szabadnak). 
  
A táradalom esetében azonban eleve pontatlan a „segítő”–„megsegített” kétszereplős modelljének 
alkalmazása. Hiszen nemcsak a „megsegítettek” képviselnek eltérő törekvéseket, hanem a „segítők” is: a 
társadalom-építés e tekintetben inkább a személyiség önépítéséhez hasonlítható. A társadalomban a 
(humánus) szervesség azáltal közelíthető, hogy minden aktív egyén vagy csoport először is 
igyekszik tisztában lenni saját lényegével (hagyományaival, addigi építkezésének 



sajátosságaival, késztetéseivel, vágyaival, stb.) s ezután úgy próbálja ezeket érvényesíteni, hogy 
a többieknek is elismeri a jogát ugyanehhez, s eleve olyan társadalmi megoldásokat tart 
természetesnek, s olyan konszenzusokat keres és talál, amelyben minden szereplő 
továbbépítheti önmagát. Egy ily módon szerves társadalomban – s az ilyen társadalom éppen ezért is 
nevezhető „szervesnek” – az élő szervezetek működéséhez hasonlóan minden résztvevő egyszerre segítő és 
megsegített. Bár ez teljességében csak ideáltipikus leírásban lehetséges, a szerves úton fejlődő társadalmak 
számos mozzanatában mindennek realitása felismerhető{909}. 
  
A társadalmak szerves fejlődése humanizmus, mert életminőség-védelem. A szerves fejlődés mindig 
hatékonyabb, mint a szervetlen beavatkozások következtében töredezett fejlődésű, egymással ellentétes s 
így egymást romboló késztetések által szaggatott társadalmak alakulása{910}, s a hatékonyság magasabb 
életszínvonalat, s ami még fontosabb, az összeszervesülés kevésbé konfliktusos közérzetet biztosít. A 
társadalmak szerves fejlődése humanizmus, mert kultúravédelem: a „kultúra” a társadalom (legkülönfélébb 
léptékű) csoportjainak szellemi tartalma, a csoport nembeliségének megjelenésformája; a kultúra az adott 
csoport (legyen az kiscsoport, osztály vagy nemzet) állapota; a hagyományok, tudások, késztetések, 
vágyak azon együttese, amire építhetünk; s így a kultúra védelme (és szerves továbbépítése) ugyanaz az 
embervédelem, ami az egyén esetében a személyiségének figyelembevételével történő segítség. A 
társadalmak szerves fejlődése humanizmus, mert méltóság-védelem: a megtört szervességű fejlődésben a 
kultúra szervességének megtörése az egyes egyének integritásának megtörésében is jelentkezik; a szerves 
fejlődés – és éppen a szerves fejlődés – ad a társadalom egyéneinek széleskörűen tartást, 
méltóságérzést{911}. 
  
A művészet (és a többi szellemi termelési formában is jelenlévő esztétikai mozzanat) igen 
jelentős szerepet játszik a társadalmak szervességének biztosításában. Éppen az esztétikai 
megismerés (az anyagi világ, a társadalom és az egyén, illetve a megismerhető igazság, az erkölcsi jó és a 
szépben megragadható rend egymásra vonatkoztatása) segíti leginkább a társadalmakat abban, hogy 
felismerjék önnön állapotukat, és azokat a lehetőségeket, amelyekkel szerves módon fejlődhetnek tovább, 
amelyek által növekedhet az adott társadalom és az adott társadalmat alkotó egyének és csoportok 
szabadságfoka. (Persze ezt meg lehet közelíteni más oldalról is: ha „esztétikumnak” azt a Szépet 
nevezzük, ami egyszersmind Igaz és morális értelemben Jó, akkor a társadalom és az egyéni lehetőségek 
ugyanilyen megismeréséhez vezet az olyan igazságok – tudományos – felismerése, amelyek egyszersmind 
tartalmazzák a morális „Jó” és a „Szép” mozzanatait is, vagy az olyan morális „Jó” felismerése is, amely 
egyszersmind tartalmazza a tudományos értelemben vett igazság és a szépség mozzanatait). 
  
A művészet és az esztétikai megismerés (illetve a többi, hozzá hasonlóan komplex 
megismerésmód) azonban csak a szerves fejlődés kiinduló feltételét, a társadalmi önismeretet 
segít biztosítani. A társadalom aktív alanyainak a cselekvések szintjén is ebbe az irányba kell 
mozdítaniuk a társadalmat. Ez is jellegzetes szellemi termelői feladat, de maga a szellemi termelés nem 
garancia erre: utaltunk már arra, hogy a társadalom életébe történt megannyi szervetlen (és antihumánus) 
beavatkozás is igen gyakran szellemi termelők kezdeményezésének volt köszönhető. Ám arra is már több 
ízben utaltunk, hogy a szellemi termelés a történelemben mindezideig nem a saját alapjain fejlődött. A 
szellemi termelési mód dominanciára jutása, a szellemi termelés saját adekvát szemléleti és 
szervezeti alapjaira helyezése a különválasztott szellemi funkciók (a természettudomány, 
társadalomtudomány és művészet; illetve a technikai innovatív, a fenntartó-igazgató és a 



társadalomalakító funkciók) egyesítésével a szellemi termelés egész folyamatában érvényre 
juttathatja a szerves fejlődés tudatos alakításának lehetőségét. 
  
„A szerves folyamat csak magánvalósága szerint szabad, de nem az önmagáért-valósága szerint” – írja 
Hegel.{912} Az összekapcsolt szellemi funkciók közös magja, a szimbolizáció, (mint ezt trilógiánk 
tervezett, utolsó kötetben szeretnénk kibontani) a természeti szervességnek (amire Hegel itt utal) ezt a 
szabadságát teszi magáértvalóvá, a tudatosan szerves társadalomépítés gyakorlatában. 



A szellemi termelési mód és a humanista trikolór 

A figyelmes olvasónak feltűnhetett, hogy ebben a fejezetben különösen sokat küszködünk az ideáltipikus, 
„Sollen”-es megfogalmazás és az empirikus valóság ábrázolására való törekvés kettősségével. A szellemi 
termelők gyakran nem humanisták – de azoknak kellene lenniük. Nem mindig elkötelezettjei a szerves 
fejlődésnek – de azoknak kellene lenniük. A szellemi termelési mód még nem domináns – de dominálnia 
kellene. Mindez természetesen abból adódik, hogy egy sajátos társadalmi csoport sajátosságaiban rejlő 
lehetőségekről írunk: Ha majd e lehetőségek megvalósulnak, kibomlanak, a kép nyilván nem ideáltipikus 
lesz, hanem ellentmondásos. Lehetőségállapotában azonban minden tiszta. Nem győzzük eléggé 
hangsúlyozni, hogy a tiszta eszmények nem arra valók, hogy győzedelmeskedjenek a velük 
szemben álló valóságelemek fölött, de még csak nem is arra, hogy tisztán megvalósuljanak. 
Mint szellemi termékeknek, az a dolguk, hogy indukáljanak, hogy további folyamatok 
sokaságát indukálják, erre pedig eszményi formájukban a legalkalmasabbak. Eszményeket nem 
lehet nem-eszményi formában felvetni. 
  
A szellemi termékek bizonyos szempontból ugyanolyanok, mint a fizikaiak: valamire{913} jók. A marokkőből 
fokozatosan kialakult a kalapács eszménye: milyennek kell lennie egy tárgynak ahhoz, hogy kalapálásra a 
lehető legalkalmasabb, az ütőerő célzott kifejtésében a leghatékonyabb legyen. Amikor a szerszámkészítő 
kalapácsot készít, tehát az eszményi kalapácsot készíti el. A konkrét kalapácsok azután deformálódnak, 
törnek, nincs köztük két teljesen egyforma, de amelyikkel kalapálni lehet, azért lehet, mert többé vagy 
kevésbé, de megfelel a kalapács eszményének. Ugyanígy van a társadalmi eszményekkel is. Azért kell őket 
eszményi formában megfogalmazni – és így kell megfogalmazni őket – hogy meghatározott célokra 
alkalmasak legyenek. Ilyen eszmények mindig születnek, de formációváltások, társadalmi 
nagyrendszerek összeomlása-keletkezése idején különösen meg is nő az ilyen eszmények 
jelentősége, hiszen új intézmények, új világképek, magatartásirányító rendszerek (etikák) nélkül 
nem lehet átlépni a társadalomszerveződés egy új koordináta-rendszerébe 
  
Ezért szükséges a kapitalista termelési mód és a szellemi termelési mód elemeinek együttes jelenléte és 
versenye idején a javarészt még csak lehetőségszinten jelenlévő szellemi termelési mód elemeinek 
ideáltipikus körüljárása. 
  
A feudális és polgári-kapitalista termelési mód egyidejű létezésének, a polgári-kapitalista termelési mód 
kiformálódásának idején megfogalmazódtak azok a legfőbb eszmények, amelyeket a polgári világkép és 
etika kikristályosodott lényegi magjaként azután felírattak a forradalom zászlóira is: szabadság, egyenlőség, 
testvériség. Mint társadalomszervezési alapelvek: elsősorban a vállalkozás (de ebből fakadóan sok egyéb, 
például a gondolat, a véleménynyilvánítás, a térben való mozgás, a gyülekezés, stb.) szabadsága, a jog 
egyenlősége és a nemzet tagjainak citoyen-testvérisége. Mint a magatartásirányító etika alapelvei: 
elsősorban a személyes döntés szabadsága, önmagunk és mások azonos mércével mérésének egyenlősége 
és a szolidaritás (a közös érdekűekkel való együttcselekvés és a rászorulók valamilyen mértékű 
megsegítésének) testvérisége. Tudjuk, hogy mindez milyen korlátozottan valósult meg, mégis az ezen 
alapelvekre felépített intézmények és magatartások rendszereként lehet a modern polgári-kapitalista 
társadalmat megérteni. Ezen eszmények közös szemléleti alapja az akkor már századok óta egyre 
határozottabbá váló szemléleti individualizmus: az individuumokból való kiindulás, amely a társadalmat 



az individuális érdekek összeegyeztetésének, a közöttük létrejövő szerződések rendszerének látja; e 
szemlélet alapja pedig az iparűző és pénzforgató vállalkozók termelőmódja, annak sajátos tapasztalatai. 
  
Említettük, hogy e polgári látásmód kialakulása a korábbi társadalom szellemi magját alkotó keresztény 
világkép korhoz-igazításának igényével kezdődik. A szellemi termelési móddal adekvát látásmód is 
ugyanígy (és az igazi megvalósítás igényével) nyúl az elődje által szentesített eszményekhez: a szellemi 
termelési mód képviselői – már csak azért is, mert sokáig együtt haladtak a polgárral –, amikor 
szembefordulnak, akkor először is a szabadság, az egyenlőség és a testvériség „igazi” megvalósítása 
jegyében fordulnak szembe az ezen eszményeket „megcsúfoló”, azokat egy (szabadsághiányos, 
egyenlőtlen és testvériség-ellenes) osztályhatalom kiépítésére használó polgári-kapitalista rendszerrel. 
  
Egyetlen új rendszer sem tud tovább lépni anélkül, hogy etikájába be ne építené a tagadott 
rendszer (örök emberi) értékeit, de nem tud tovább lépni úgy sem, ha teljesen változatlan 
formában viszi őket tovább, hiszen a körülmények radikális változásai olyan új szempontokat 
vetnek fel, amelyeket csak egy olyan tágabb eszmény-kategóriával lehet kezelni, amely 
tartalmazza a régi értéket is, és választ ad az új körülményekből adódó kihívásokra is. 
  
A szellemi termelési mód trikolórján tehát nem teljesen ugyanazok a kategóriák fognak feltűnni. Már csak 
azért sem, mert időközben kiderült, hogy eredeti megfogalmazásukban az egyes eszmények maguk teszik 
lehetetlenné megvalósulásukat. 
  
Szó volt már arról, hogy az „egyenlőség”-gondolat a minőségi különbségek elhanyagolását és 
egyenlőtlenséget hoz magával. Az „egyenlőség”-eszmény alapja az „igazságosság” örök értéke, a polgári-
kapitalista termelési mód hatalomátvételének forradalmárai ezt az igazságosság eszményt vélték a lehető 
legdemokratikusabb formában megfogalmazni, amikor az egyenlőség kategóriáját szemléletük egyik 
sarokpontjává tették{914}. Nem változott ez a „szocialista forradalmakban” sem: bár Marx volt az, aki – 
ebben a kérdésben tisztán látva – mint láttuk, kimutatta a polgári „egyenlőség”-eszmény mögött az 
egyenlőtlenséget, s hevesen bírálta a „kispolgári” szocialisták és az utópisták egalitarianizmusát, 
egyenlősítő „nyers” kommunizmusát, amelynek óhatatlanul lefelé-nivelláló hatása egyenes úton vezet 
ahhoz, hogy „ismét előálljon a régi szemét”; követői visszatértek ezekhez az egyenlősítő elvekhez, 
amelyek használhatatlanságát csak még nyilvánvalóbbá tette, hogy a hirdetett egyenlőség, és az erőszakos 
lefelé-nivellálás közepette hierarchikus egyenlőtlenségek új rendszerét építették ki. Az „igazságosság” 
kapitalizmuson túli fogalmának tartalmaznia kell azt az igazságosság-eszményt, ami az 
egyenlőség-elv alapja, de az egyenlőség-eszmény helyébe éppen azt a kategóriát állítva, ami 
egyébként a szellemi termelés egyik legadekvátabb eszménye: a minőségnek (az összemérő 
mennyiségi szemléletet tagadó) az előző fejezetben elemzett kategóriáját. Ez tartalmazza azt, 
ami az egyenlőség-eszményből tartalmazható, hiszen azon alapul, hogy mindenki egymással 
összemérhetetlen minőséget (minéműséget) képvisel, (ha pedig összemérhetetlen, ha társadalmi 
jelentőségű alá-, fölérendeltséget képező területeken nem versenyeznek egymással az egyes egyének, ez 
azt jelenti, hogy az egyének megbecsülése alanyi jogú és egyenértékű); de ugyanakkor a Nem 
szempontjából érvényesül a minősítő mozzanat is. Ez a minősítés – amely tehát soha nem az egyént 
minősíti – különválaszthatóvá teszi a minőséget a minőséghiánytól, az igazat a hamistól; s az általa 
létrehívott alapvető választóvonalak nem az egyének között, hanem az egyéneken belül hatnak, a külső megítélés 
pedig az egyént nem másokhoz, hanem önmaga lehetőségeihez viszonyítja. 
  



A másik eszmény a polgári trikolóron a „szabadság”. A szabadság ugyanolyan ellentmondásos eszmény, 
mint az egyenlőség. Megfogalmazása tiltakozás a történelem valamennyi zsarnoksága és 
szabadságkorlátozása ellen. Ennek is a Nem tagjait közös nevezőre hozó igazságosság eszmény van a 
mélyén. De már a polgári társadalom kezdetén felmerül az a probléma, hogy amennyiben a szabadság 
eszményét korlátozás nélkül tekintjük eszménynek, akkor ez számos olyan cselekedetre szabadítja fel az 
egyéneket, amelyek mások szabadságát a legsúlyosabban korlátozzák, be kell tehát iktatni azt a korlátot, 
hogy csak az tekinthető szabadságnak, ami mások szabadságát nem korlátozza. Ám a viszonyok 
egyenlőtlensége ezt is illuzórikussá teszi, hiszen az egyenlőtlenség „alsó” oldalán lévők bármely törekvése 
az egyenlőtlenség megszüntetésére, (vagyis szabadságkorlátozó állapotuk megszüntetésére) a „felül” 
lévők szabadságának korlátozásaként utasítható el! (A tőkés–munkás viszonyban a tőke ezt is teszi). Arról 
pedig már fentebb volt szó, hogy a magasztos szabadság-eszmény, amellyel ellenfelünk szabadságát is 
biztosítjuk, a szabadság technikájával juttathatja a legdurvábban szabadságkorlátozó zsarnokságokat 
hatalmi helyzetbe. Az altruista felfoghatja úgy a szabadságeszményt, hogy betartja azt a követelményt, 
hogy nem korlátozza mások szabadságát, ha az agresszor úgy fogja föl, hogy neki az a szabadság, hogy 
korlátozza másokét, akkor a gyakorlatban – a két stratégia kimenetelének egyenlőtlensége következtében 
– az agresszor értelmezése fog érvényesülni. A szabadságra mint legfőbb alapelvre ezért nem lehet 
igazságos társadalmat építeni. Itt is olyan eszmény léphet a szabadság-eszmény helyébe, amely 
tartalmazza annak lényegét, de igyekszik kizárni a belőle adódó ellentmondásokat. Itt is arról van szó, 
hogy a tőkés társadalomban érvényesülő ellentmondás alapja az, hogy az egész eszmerendszer az 
individuumra épül: az eredeti (polgári) elképzelésben alapvetően a szabadságot érdemlő 
individuumra vonatkozik a szabadság-eszmény, de a „szabadság” feltételei nem individuálisak, 
hanem társadalmiak. Ezért ezzel kapcsolatban is csak a társadalomból, a Nemből jogos 
kiindulni (a Nem szabadsága úgyis feltételezi az őt alkotó egyének szabadságát). Ám a Nemből való 
kiindulás azzal is jár, hogy az egyén szabadságát elválaszthatatlanná teszi a Nemmel szembeni 
felelősségtől: a lényeg tehát nem a szabadság, hanem a felelősség. Ez a felelősség azonban nem 
más emberek által számon kérhető; igazi felelősség csak az egyén által szabadon vállalt, belső 
felelősség másokért és önmagunkért. Ez egyrészt a szabadság igazi tartalma, mert akkor vagyok 
szabad, ha nem másoknak vagyok felelős, hanem önmagamnak; (hiszen mi más bármely 
szabadság, mint hogy én magam dönthetek mindabban, amit fontosnak tartok); de ugyanakkor 
kiküszöböli az individualista szabadságeszményben rejlő felelőtlenség lehetőségét is. A 
felelősség-eszménnyé bővített szabadság-eszmény a minőség-elvhez hasonlóan szintén nagyon szervesen 
összefügg a szellemi termeléssel, hiszen bármely felelősség csak a szellem síkján, az egyént a Nemmel 
összekötő síkon értelmezhető. 
  
A harmadik polgári alapelv a „testvériség”. Ez az egyenlő individuumok egymás mellé rendelése. A „testvér lészen 
minden ember” eszményének mélyén magának a Nemnek összetartozás-tudata áll, s a keresztény 
szeretet-eszményt az egyenlőség-elvvel társítva lényegében annak ad hangot, hogy míg a szeretet-elv, 
mely ellenségeinkre is kiterjed, csak humanizmust vár el tőlünk, de nem kérdőjelezi meg, hogy a másik 
ember ellenség is lehet, a testvériség-eszményben mindenki testvér (tehát senki sem ellenség). Csakhogy a 
polgári testvériség-elv is individuum-alapú, és ami elvben összeköti benne az embereket, az 
individuális érdek. Ha elvben lehetséges is az az édeni Utópia vagy Antekirtta{915} ahol mindenki közös 
érdeke érvényesülvén, az emberek igazi testvériségben élnek{916}, a polgári társadalom gyakorlatában a 
társadalmak érdekek szerint igencsak tagoltak, és ahol „testvériségek” jönnek létre (akár 
osztályérdekek, akár nemzeti érdekek mentén) abban mindig nagyon nagy szerepe van az 
ugyanabban a társadalmi térben is mindig jelenlévő közös ellenségnek. A polgári „testvériség” 



eszmény ellentmondásos megalapozottságához tartozik az is, hogy a „testvér” és az „ellenség” képzete 
könnyen át is csúszhat egymásba, (nem véletlen, hogy a Biblia már a legelső testvérviszonyt, mint a – 
szülői-isteni – felsőbbségnek alávetett, de egymással szemben egyenrangú testvérek helyzetét Káin és 
Ábel viszonyának ábrázolja){917}. E testvériség-eszmény meghaladása egyrészt tovább viszi azt az 
alapgondolatot, amely az emberek közötti összetartozást a legerősebb érzelmi kötelék, a család 
szintjére szeretné terelni, de ugyanakkor megpróbálja kiszűrni az ellenségesség elemét. Ennek 
lényege, – ha a „testvérhez” hasonló tömör kategóriát nem is tudunk hozzá társítani –, az, hogy az 
ember a másik emberrel nem csak szövetségben van, hanem azt gazdagítójának látja, önmaga 
pedig szükségét érzi annak, hogy a másikat gazdagítsa{918}. Ha a keresztényi szeretet alapja Isten 
szeretete, vagyis a gyermek szeretete a szülő, a „testvériség”-eszményé pedig a testvér összetartozás-
érzése testvére iránt; itt a szülőnek a gyermeke iránti szeretete a minta, (amely elválaszthatatlan a felelősség-
érzéstől és a minőség-eszménytől: felelős vagyok a másikért és azért, hogy hozzásegítsem minősége 
emeléséhez). Ugyanakkor a testvériség-eszményből továbbvihető az egyenlőség mozzanata is, s így a 
viszony kölcsönös lesz; éppen azért próbálom őt gazdagítani, mert pontosan látom, hogy ő is gazdagít 
engem. Ezt az eszményt megint világosan a szellemi termelés logikája alapozza meg: a szellemi 
tevékenységnek tartozik a lényegéhez az is, hogy állandóan és közvetlenül a többi ember által létrehozott 
szellemi kincsekből gazdagodom, és az is, hogy másokat tanítok az általam megszerzett ismeretekre: 
igényem van arra, és kötelességemnek is érzem a többi embert ily módon „gazdagítani”. Marx ezt az 
attitűdöt a kölcsönös és egyenrangú nemi szerelem{919} modelljében fedezi fel, amikor azt hangsúlyozza, hogy a 
másik nemhez való viszonyban a másik emberhez való alapvető társadalmi viszonyok fejeződnek ki: azok 
egyenlősége vagy egyenlőtlensége. 
  
E marxi tételnek az alapjai is már Hegelnél megtalálhatóak: „Az egymással nemi viszonyban álló egyének 
mindegyike, magánvaló egységüknél fogva, a másikban megtalálja önmagát, ezért a lélek a magánvaló 
létéből a magáértvaló léthez, azaz éppen – alvásából a felébredéshez jut”.(Hegel, 1981, p. 90). S jól 
mutatván, hogy ebben a testvériséget meghaladó eszményben valóban a szellemi termelés adekvát 
modelljével találkozunk, lényegében hasonló gondolatmenetet már a reneszánsz humanista Ficinónál is 
felfedezhetünk: „Valahányszor két ember kölcsönös hajlandósággal szereti egymást, az egyik a másikban 
él. Az ilyenek kölcsönösen cserélik egymást, egyik átadja magát a másiknak, hogy cserébe megkapja a 
másikat. Miként adják át magukat tulajdon énjükről megfeledkezve, értem. Ámde nem érthető, hogy mely 
módon fogadják be a másikat. Hiszen aki nem bír önmagával, még kevésbé fog bírni mással. De 
ellenkezőleg áll a dolog: mindkettőnek megvan önmaga is, és megkapja a másikat is.” (Ficino, 1984, p. 
196). 
  
Paradox módon tehát éppen az individualisztikus kiindulóponttól való eltávolodás (annak a 
nembeliség nézőpontjával való felváltása) teljesítheti ki az individuum lehetőségeit: a nembeliség 
szemlélete (a par excellence humanizmus) alapján lehet domináns törekvéssé egymás gazdagítása, azaz 
minden individuum mind teljesebb kifejlődése. Csak ha individualitásunkat nem kiindulópontnak, hanem 
a Nemből derivált entitásnak tekintjük (felismerve, hogy individualitásunk nem egyéb, mint az emberi 
nembeliség lényege), akkor alakíthatunk ki olyan társadalomszerveződési formákat, amelyek az 
individualitás valódi kibontakozását szolgálják{920}. 
  
Mint Balogh István írja az általa „önbecsülési igazságosság elvének” nevezett eszmény elméleti 
megalapozásában: „Első alapelv: minden ember jogosult a képességei kifejlesztéséhez szükséges és a 
rendelkezésre álló eszközök által maximálisan biztosítható feltételekre”. (Vagyis a Nem által a szellemi 



termelésben létrehozott javak összességének igénybevételére; azoknak az egyes egyén – minden egyes 
egyén – kibontakozását kell szolgálniuk). „Második alapelv: az egyén felelősséggel tartozik képességeinek 
kifejlesztéséért és gyakorlásáért, valamint az egyének, szervezetek és intézmények felelősséget viselnek az 
egyének alkalmazásáért”. (Ebben az alapelvben együtt – és egymásból következően – szerepel az 
egyénnek a Nem /és az azt képviselő egyének, szervezetek és intézmények/ általi szolgálata – és az egyes 
egyénekre vonatkozó, általunk fentebb hangsúlyozott felelősség-eszmény). „Harmadik alapelv: az egyének 
közötti kapcsolatok és intézmények – kiváltképpen az elosztási rendszerek – úgy alakítandók, hogy a 
képességei kibontakoztatásában és gyakorlásában felelősségteljesen cselekvő személyek teljesítménye 
önbecsülésük alapjává válhasson”. (Balogh, 2010, p. 86). Balogh koncepciója hangsúlyozottan az 
individuumból kiinduló igazságosság-felfogás meghaladásának szükségességén alapul. (Lásd: Balogh, 
2010, p. 85). Ez a „meghaladás” nem a meghaladni kívánt tagadása, csak abból indul ki, hogy az 
individualitás nem a végső alap. 
  
A szellemi termelési módnak megfelelő alapeszmények, a minőségelv, a felelősségelv, és 
egymás gazdagításának elve egyrészt – a három polgári eszményhez hasonlóan – egymásból 
következnek, és kölcsönösen tartalmazzák is egymást. (A minőség egymás gazdagítása által jön 
létre, az egymás gazdagítására való beállítottság feltételezi a belső felelősségérzést, a belső felelősség a 
minőség-eszményben gyökerezik és így tovább{921}). Másrészt mindegyik eszmény tartalmazza (és 
segít valóban megvalósítani) polgári eszmény-elődjét, (a szabadságot, egyenlőséget és 
testvériséget). Az, hogy a szemléletben az individualitást alárendeli a „nembelinek” nem azt jelenti, hogy 
az egyén érdekeit felülírja a tágabb csoport, például az állam érdekeivel: a Nem nem azonos semmilyen 
tágabb csoporttal, így az állammal sem. (Amikor a Nemre hivatkozva bármely ilyen tágabb csoportnak 
alárendelték az egyént, nem jártak el kevésbé tévesen és kevésbé igazságtalanul{922}, mint amikor bármely 
individuum tünteti fel magát a nembeliség letéteményesének, s igyekszik ezen az alapon mindenki mást 
önmaga érdekei alá rendelni). Az Egész szempontjának érvényesülése sosem a részek szempontjának 
elfojtásán, hanem összerendezésén alapul.{923} A közösségelvű társadalom fejleszti a közösségeket, az 
individualizmus társadalma az individuumokat, de mivel egyén és közösség nem egymás ellentétei, hanem 
egymás meghatározottjai, ezért a valódi humanizmus érvényesülésének világában mindkét szempont, a 
közösség szempontja is, meg az egyéné is egyaránt fontos. 
  
Ezen eszményekkel kapcsolatban a legfőbb probléma a megvalósulás útjának problémája. Ez így volt már a 
polgári eszményekkel is: fentebb{924} utaltunk arra, hogy Tocqueville, amikor az egyenlőség-eszmény 
megvalósulásának lehetőségeit keresi, amerikai élményei alapján arra a következtetésre jut, hogy az 
egyenlőség egyenlőtlenséghez vezet. Ezt az uralkodó versenyszellemnek tulajdonítja, aminek 
kiegyensúlyozására azonban nem lát más lehetőséget, mint a központi hatalmat, ebből viszont az 
következik a számára, hogy a világ két (tökéletlen) véglet: az egyenlőtlenséget szülő demokrácia és az 
egyenlősítő despotizmus – azaz végül is két egyenlőtlenség – között ingadozik. Ebben a levezetésben van 
egy hiba. Történelmi tapasztalataink jelentős részére ugyan ráhúzható ez a képlet, de az eredmény, a 
különböző egyenlőtlenségek váltakozása abból (a Tocqueville által is látott tényből) is adódik, hogy azt a 
dimenziót, amelyben a szerző a társadalmakat vizsgálja – az egyenlőség/egyenlőtlenség mennyiségelvű 
dimenzióját – egy egyenlőtlenségen alapuló mechanizmus, a verseny uralja{925}. Marxék feltételezték, hogy 
ebből a dimenzióból ki lehet lépni egy másik dimenzióba, ahol már más törvények érvényesülnek. Ők 
viszont azzal a nehézséggel találták magukat szembe, amivel már Arkhimédésznek is szembesülnie kellett, 
amikor kimondta büszke, titáni mondatát: „adjatok nekem egy szilárd pontot a világon kívül, s én 
kimozdítom a sarkaiból” – hiszen a világ definíciójából következik, hogy ilyen pont aligha található, a 



világ részét alkotó ember számára pedig biztosan nem. Hogyan lépjen ki az ember a világát mozgató 
verseny rendszeréből? És ki lépjen ki? Hiszen aki kiléphetne, az is a verseny rendszerében szocializálódik. 
Erre jön válaszként a „nevelőket is nevelni kell” marxista jelszava (és ki neveli a nevelőket?), illetve a 
„megrontott nemzedék kihalásáig” a pusztában vándoroltatott zsidók legendája, amivel csak az a gond, 
hogy (világon kívüli) „puszta” nincsen, s a legenda különben is külső megrontót feltételez, (akinek a 
világától el kell távolodni), a versenytársadalom mechanizmusai viszont belülről mozgatják az embereket. 
E problémára és a megoldására vonatkozó egyes feltételezésekre az utolsó fejezetben még visszatérünk. 
Az alapvető marxista válasz azonban az egyenlőtlenség és a verseny két meghatározó terepének, a hatalom 
és a tulajdon rendszerének megváltoztatása. Közhatalom és köztulajdon. Ez végső soron megint Hegel 
gondolatainak folytatása. Hegel, megállapítván, hogy a hatalom és a gazdagság személyessé válása 
egyeduralomhoz, zsarnoksághoz vezet, azt is megállapítja, hogy ez szükségképpen ellentétébe megy át (a 
hatalom és a gazdagság tagadásába, ami valóban minden, az osztálytársadalmi egyenlőtlenségeket tagadó 
mozgalom ideológiai motorja). Csakhogy a hatalom és gazdagság megsemmisítése helyett rendszerint az 
történik, hogy a hatalmat és gazdagságot kisajátítják, mások kezébe kerül, és az egyenlőtlenségek 
rendszere más formában újra előáll. De biztos, hogy Hegel tematizációja itt pontos? Biztos, hogy a 
hatalom és a tulajdon okozza a zsarnokságot? Nem arról van szó, hogy a hatalom – és igen, a személyes 
hatalom is – az ember nembeli lényegéhez tartozik, mert alapja az ember aktív-alakító viszonyulása a 
környezetéhez? Nem arról van szó, hogy a tulajdon – és igen, a személyes tulajdon is – az ember nembeli 
lényegéhez tartozik, mert az emberiség individualitásokban létezésének szinonimája, lévén az ember első 
tulajdona: önmaga? Az egyenlőtlenség nem a (személyes) hatalomból és a tulajdonból következik 
(tehát nem ezek megszüntetésével számolható fel{926}), hanem abból, hogy a hatalomnak és 
tulajdonnak a másik embert vetik alá, (ez az, ami alapvetően, elvileg és gyakorlatilag ellentéte a 
humanizmusnak). A „rossz” nem a hatalom és a gazdagság{927}, hanem az alávetettség és a 
szegénység. Ismét oda jutunk, hogy az anarchista jelszónak éppen az ellentéte a jogos: valóságos 
hatalmat (és tulajdont) mindenkinek!{928} 
  
Egy társadalmi formát nem lehet pusztán az emberek erkölcseire alapozni. Sosem lesz mindenki 
„humanista”. Az emberek között mindig lesznek olyanok, akik az adott lehetőségekkel visszaélnek a saját 
érdekükben, ezért a döntő kérdés mindig az, hogy milyenek az „adott lehetőségek”. A versenytársadalom 
alternatívájának alapfeltétele nem a hatalom és tulajdon kisajátítása, hanem az embernek a termelési 
folyamat mellé lépése: a szellemi termelési mód dominanciára jutása. 
  
Nem rendelkezünk még olyan történelmi tapasztalatokkal, hogy egy ilyen társadalom 
lehetőségének ideáltipikus felvázolásánál konkrétabb megállapításokat tehetnénk a szellemi 
termelési mód – és a vele adekvát értékek – dominanciára jutásának hogyanjára vonatkozóan. 
Nem jósolhatjuk meg, hogy a humanizmus, mint a szellemi termelés értékrendjének magja milyen 
formában és mennyire lehet valóságalakító erővé. Egy zsákutca tapasztalataival azonban 
rendelkezünk; itt van tehát az ideje annak, hogy arra a kérdésre is választ adjunk: mi is volt az 
államszocializmus (a szellemi termelési mód szempontjából)? 



7. fejezet 
 Az államszocializmus 

A szocializmus hívei illetve a politikai marxisták{929} kilencven esztendeje azzal próbálják 
„mentegetni” a huszadik századon végigvonuló szocialista kísérlet(ek)et, hogy az(ok) egy 
eredetileg jó, tiszta, magasztos eszme eltorzulásai voltak. Hogy a „tiszta eszme” mitől „torzult el”, 
erre vagy összeesküvéselmélet-szerű magyarázatokat kapunk (eltorzította a „bürokrácia”, egyes személyek 
tirannikus hatása: itt a leggyakrabban Sztálint tekintik bűnbaknak, bár sokan felvetik az egy fokkal kevésbé 
démonizálható Lenin felelősségét is); vagy a feltételek fejletlenségére-éretlenségére, az államszocialista 
kísérleteknek a túlerővel szembeni védekezési kényszerére hivatkoznak. Ám akár túlszubjektivizálják, akár 
túlobjektivizálják a feltételezett okokat, ezek a magyarázatok mindenképpen elégtelenek, mert 
éppen azt nem világítják meg, hogy ha szubjektumok felelősségét keressük, e szubjektumok 
(Lenintől Sztálinon vagy Maon át a „bürokráciáig”) miért (milyen objektív okok következtében) 
kerülhettek domináns helyzetbe; ha az objektív feltételeket okoljuk: miért (milyen szubjektív 
tényezők következtében) kellett ilyen feltételek között belevágni a „kísérletbe”; s ami talán a 
leglényegesebb, nem mérlegelik azt a lehetőséget, hogy esetleg a kiinduló premissza: az 
„eredeti” eszme hibátlansága az, ami megkérdőjelezhető. A szocializmus elutasítói számára nem 
így vetődik fel a kérdés: számukra nem kétséges az eredeti eszme hibás volta (itt széles skálája van az 
álláspontoknak, attól a gyakran hangoztatott, toleráns véleménytől kezdve, hogy az eszme ugyan szép 
volt, csak éppen teljesen megvalósíthatatlan, naiv utópia, egészen az emberiség elleni sátáni támadás 
feltételezéséig). 
  
Könyvünk eddigi fejezetei alapján talán már nyilvánvaló, hogy mi magunk is – jóllehet nem tartozunk a 
szocializmus „ellenségei” közé – már a marxista politikai kiindulópontban (sőt, – mint az első fejezetben 
jeleztük – annak elméleti alapjaiban: a munkásosztály és a forradalom fetisizálásában) benne látjuk 
azokat a tévedéseket, amelyekből a további fejlemények következnek. Ebben a fejezetben egyrészt 
azt szeretnénk végigkövetni, hogy miképpen vezethetők le az államszocializmus állítólagos torzulatai ezekből az 
elméleti premisszákból{930}, (s hogy a kapitalizmus általunk feltételezett életképes alternatívája miért és 
mennyiben egészen más, mint az, amit „szocializmusként” megismerhettünk); másrészt és elsősorban 
megpróbáljuk feltárni, hogy a politikai marxizmusnak és az ennek jegyében létrejött államszocializmusnak 
mi a köze (van-e köze mégis) a szellemi termelési módhoz, mint a kapitalizmus alternatívájához, és hogy 
alakult ebből a szempontból az államszocializmus(ok) története. 
  
A termelési módból való kiindulás, az államszocializmus ebből a szempontból való elemzése mindenképpen 
elkerülhetetlen. Az egész szocializmus-gondolat azon alapszik, hogy a kapitalizmusnak, amelyet Marx a 
korábban jelzett módon sajátos „termelési módként” mutat be, van alternatívája, meghaladása; egy másik, 
a feltételezés szerint fejlettebb, a kapitalizmus negatívumait leküzdeni képes termelési mód. (Elméletileg 
ezt az alternatív termelési módot nevezték szocializmusnak vagy kommunizmusnak). Tulajdonképpen 
megdöbbentő, hogy az antikapitalizmus több mint másfél évszázados történetében ehhez 
képest milyen keveset foglalkoztak a kapitalizmus alternatívájával, mint termelési móddal; akár 
azok, akik elméletileg próbálták megragadni az alternatíva lényegét{931}, akár azok, akik gyakorlatban 
próbáltak meg egy alternatív társadalmat létrehozni és működtetni. 
  



A „termelési módnak”, mint a történelmi nagy korszakok lényegét megragadni próbáló kategóriának van 
persze egy némiképp szinonim elnevezése a marxi megalapozású elemzésekben: a „társadalmi formáció”. 
A feudalizmust, kapitalizmust, stb. nemcsak termelési módnak, hanem „társadalmi formációnak” is 
szokták nevezni: ez a kategória egyfelől kevésbé ragadja meg az egyes korszakok konkrét specifikumát, 
lényegében semmitmondó; ugyanakkor kevésbé hordja magában az ökonomista redukció veszélyét. 
Tőkei Ferenc, aki azon kevesek közé tartozott, akik teljes mértékben megértették Marx 
formációelméletének (és termelési mód elméletének) lényegét és jelentőségét, maga is a „társadalmi 
formációkról” írt könyvet, s abban a termelési mód egyik legmeghatározóbb mozzanatát, a tulajdonformát 
helyezte az elemzés középpontjába, amelyet általában is meghatározónak tartanak az egyes 
nagykorszakok besorolása szempontjából: az antikapitalista mozgalmak és társadalomépítési kísérletek is 
szinte kizárólag a tulajdonviszonyok változtatásával próbáltak átlépni egy másik társadalmi formációba, 
egy másik „nagykorszakba”.{932} A tulajdonviszony azonban csak egyik összetevője egy termelési módnak, 
s bár igen fontos összetevője, önmagában nem határozza meg; annak, hogy a „szocializmusok” nem 
bizonyultak a kapitalizmus meghaladóinak, nem bizonyultak a kapitalizmus korszakát leváltó új 
társadalmi formációnak, egyik alapvető oka éppen az, hogy csak a tulajdonviszonyok tekintetében, (és 
néhány ehhez kapcsolódó területen) tudtak markáns alternatívát állítani a kapitalizmus rendszerével 
szemben. (Magántulajdon helyett állami vagy szövetkezeti tulajdon). A szocializmusok, ahogy azok a 
huszadik században színre léptek, mindezt figyelembe véve valóban sajátságos, a kapitalizmustól eltérő (s 
elsősorban tulajdonviszonyaik tekintetében eltérő) társadalmi formációt képviselnek a kapitalizmussal 
szemben, de – és ez az alapprobléma – nem valósítottak meg egy másik termelési módot (bár annak egyes, 
nem is jelentéktelen elemei, mint erre nemsokára részletesebben kitérünk, megjelentek bennük). 
  
A szocializmus elemzői (a szocializmus és kommunizmus szavakkal űzött szómágiát egyelőre tegyük 
zárójelbe, bár a két fogalom különbségével még rövidesen foglalkoznunk kell), általában tehát nem a 
(kapitalizmus alternatíváját jelentő) termelési módból indulnak ki, hanem ehelyett többnyire abból a 
politikai aktusból, ami e szocializmusok születési pillanatát jellemzi: a termelőeszközök államosításából, és 
az ezt lehetővé tévő politikai hatalomátvételből. Ennek a politikai aktusnak (a „forradalomnak”, amely a 
gyakorlatban sokszor egyáltalán nem forradalom, hanem puccs /coup d’état/, vagy partizánharcot 
követő polgárháborús győzelem, illetve a „szocialista” nagyhatalmak kialakulása után gyakran az ilyen 
nagyhatalom általi okkupáció következménye), ennek az ilyen vagy olyan politikai aktusnak az 
eredményeképpen a kapitalizmust az adott országban valóban „megdöntik”, politikailag betiltják, s úgy 
tűnik, ezzel valóban megszületik egy új …társadalmi formáció? …termelési mód? …politikai rendszer? 
Marxék, akik ezt az aktust a „legfejlettebb” népek egyidejű akciójaként képzelték el, még feltételezték, 
hogy mindez összefügg a termelési mód szerves fejlődésével: a kapitalizmuson belül kialakulnak az új 
termelési mód feltételei, majd az egyesülő termelők ennek érvényre juttatása érdekében hajtanak végre a 
magántulajdon dominanciájának biztosítékrendszerét leromboló „forradalmat”. Ám ezen politikai 
aktusnak ők is annyira kiemelt jelentőséget tulajdonítottak, hogy nem csodálható, ha követőik már csak 
ennek a politikai aktusnak a szükségességét tartották szem előtt, és a termelési mód létrejöttének 
feltételeit annyira másodlagosnak kezdték tekinteni, hogy az idős Marx ezzel kapcsolatos vívódásait is 
felhasználva a „leggyengébb láncszem” elméletéhez jutottak, vagyis feladták azt a feltevést, hogy a 
társadalmi alternatíva alapjait csak egy alternatív termelési mód kifejlődése alapozhatja meg. A 
„szocializmus” megalapozásához elegendőnek tűnt a (bármilyen társadalmi feltételek között, de politikailag 
alkalmas pillanatban végrehajtott) „forradalmi” hatalomátvétel. Minthogy a színre lépő szocializmusok 
mind ezen az alapon jöttek létre, kialakult az a feltevés, hogy a „szocializmusnak” éppen az a sajátossága, 
hogy politikai úton keletkezik{933}. Hogy míg a kapitalizmus századokon át fejlődik, mint termelési mód, s 



csak a végső pillanatban, a polgári forradalmakban távolítja el az utolsó (jogi, kormányzati – tehát 
politikai) akadályokat maga elől, a szocializmus a politika területén kezdődik, s további fejlődését ez 
alapozza meg. Ennek a feltevésnek fatális következményei lettek az egész „kísérletre” nézve. Mint már 
többször megjegyeztük: ahhoz képest, hogy Marx világosan látta, hogy a politika csak „felhőrégió” a 
társadalom mélyében zajló folyamatok fölött, eléggé nehezen érthető, hogy miért helyezte maga is 
minden reményét egyértelműen és egyoldalúan politikai tevékenységbe (forradalmakban való részvétel, 
nemzetközi politikai szervezetek alapítása, stb.). 
  
A tulajdon kérdése valóban nagyon fontos kérdés. Egy olyan társadalom, amely a magántulajdonon 
alapszik, szükségképpen válik valami olyasmivá, mint a feudalizmus és az abból kibomló kapitalizmus 
társadalma: amelynek fő mozgatóelve a magántulajdon gyarapítása, (s mindinkább annak leghatékonyabb 
formája, a haszonelv érvényesítése); s amelynek értékrendjében egyre növekvő szerepet játszik az 
individuum; nem alaptalan az a következtetés, hogy egy, az osztálytársadalmakat és az egyének 
elidegenedését egyaránt meghaladni kívánó társadalmi rendszer nem alapulhat a magántulajdonon. Ha 
nem a magántulajdonon alapszik, akkor nyilván köztulajdonon, amelynek a történelemben lényegében két 
formája ismert: a közvetlen, társult közösség és a közvetett, a közösséget megtestesítő intézményrendszer, 
az állam tulajdonlása. A közvetlen közösségi tulajdon az egyén által közvetlenül befolyásolható, mert 
olyan léptékű tulajdonokat irányít, amelyek az eredeti, még nem rétegzett emberi közösség – a 
communitas – méretéhez igazodnak; az állami tulajdongyakorlás viszont csak közvetítésekkel, a 
(közvetlen közösségek egymás mellé és alá rendelődésével kialakuló) nagy léptékű államszervezeteket 
irányító közösség-képviselőkön keresztül mozgatható. A tizenkilencedik századi antikapitalista 
elképzelések jó részében, s így a marxi elméletben is a közvetlen közösségi tulajdon eszménye 
került előtérbe (ezért is nevezték magukat „kommunistáknak”){934}; később azonban egyre 
erősebbnek tűnt az az érvelés, hogy a milliárdosra duzzadt emberiség nem térhet vissza a 
kisközösségek közvetlenségéhez, mert az egyedüli mód, ahogy ez elképzelhető, a tulajdon kis 
közösségek tulajdonára való lebontása nem hozható összhangba a modern társadalmakban 
kialakult igen bonyolult, összetett termelési, elosztási és érintkezési rendszerekkel, (s 
tulajdonképpen már egy ősi öntözéses birodalom is bonyolultabb, hiszen az is csak a közvetlenségüket 
megőrző faluközösségek és az állami igazgatás együttesében tud létezni). A marxisták, noha az „államot” az 
osztálytársadalmak eszközének látván eleve ellenszenvet tápláltak az állammal szemben, s még az 
államszocializmust megalapító Lenin is egészen az államhatalom megragadása előtti utolsó pillanatig az 
állam elhalását hirdette, a gyakorlatban elfogadták azt a gondolatot, hogy legalábbis átmenetileg az állam 
nem nélkülözhető, tehát az anarchisták felfogásával ellentétben az államhatalmat (legalábbis első 
lépésként) nem megszüntetni, hanem megragadni kell. 
  
A modern társadalmak bonyolultságát vizsgálni próbáló tudomány, a szociológia kialakulásával 
párhuzamosan a komplex társadalmi-együttélési rendszer – mint „societas” – fogalma általánosan 
elfogadottá vált, s így a magántulajdonos társadalom alternatívájának elnevezésére felbukkant a 
„szocializmus” kifejezés is, amely a „kommunizmussal” szemben erre a komplexebb társadalom-
fogalomra épít. Minthogy a magántulajdon uralmának politikai megszüntetése mindenütt az 
ilyen komplex társadalom-képből kiindulva és az e komplex társadalmat irányító államhatalom 
megragadásán keresztül – és éppen az „állam” tulajdonossá nyilvánításán keresztül – történt, a 
huszadik században létrejött antikapitalista kísérleteket jogos „szocializmusnak”, sőt, pontosan 
államszocializmusnak nevezni. Az eredeti marxi elképzelések jegyében ugyan kialakítottak egy olyan 
képletet, amelyben a „szocializmus” (az állam fokozatos elhalása révén) elvezet a „kommunizmushoz”, 



mint magasabb társadalmi fokhoz, de elméletileg sem került kidolgozásra, hogy az őstársadalmak 
közvetlenségéből merített eszmény mitől lesz magasabb fok, mint az abból kifejlődött societas; a 
gyakorlatban meg semmi sem történt ezen átmenet (a valóságos „társadalmasítás”) kidolgozására. (A 
„kommunizmus” fogalma egyértelműen egy újfajta messianizmus célfogalmává vált, mint egy 
tökéletes, minden emberi ellentmondást és elidegenedést feloldó társadalom eszménye; ez a 
messianisztikus eszmény pedig kulcsszerepbe került – az államszocializmust a jövővel legitimáló 
eszközként – e társadalmak ideológiai eszköztárában). Ugyanakkor tőkés oldalról konzekvensen 
„kommunistának” nevezték az államszocializmusokat, egyrészt elfogadva azok irányító pártjainak 
„kommunistaként” való önmeghatározását, másrészt azért is, hogy az új társadalmi kísérletnek a kialakult 
individualitási igények következtében az emberek nagy része számára elfogadhatatlan „kommunizáló” 
(minden „magán”-t a közösség birtokába vevő) természetét hangsúlyozzák. A két fogalom használatát 
meghatározta továbbá az a huszadik századi fejlemény is, hogy a tőke maga is egyre tudatosabban 
használta a maga osztályérdekeit védelmező államot, s – elsősorban korrekciós eszközként – beépítette 
rendszerébe az állami tulajdont is; a parlamentáris demokrácia majd a jóléti állam kialakulásával pedig 
egyre hatékonyabban alkalmazta az államot arra, hogy a társadalom egyre bonyolultabb folyamatait 
koordinálja, e koordinációt pedig „közösségi érdekként” – mint a societas normális működtetését – 
elfogadtassa. Azok az eredetileg marxista gyökerű mozgalmak, amelyek a magántulajdon uralmával 
szemben a societast helyezték a középpontba, s egyrészt maguk is hozzájárultak e fejlemények 
kiharcolásához, (a kapitalista társadalom „társadalmibbá”, a társadalmi működések bonyolult 
követelményeivel összehangoltabbá tételéhez), másrészt elfogadták a tőke ez irányba tett lépéseit, anélkül 
hogy magát a tőkét a societas tulajdonába kívánták volna vonni; magukat a kommunistákkal szemben 
megkülönböztetően „szocialistaként” definiálták. (Mivel Marxék mindkét önmegnevezést használták, a 
szétszakadt munkásmozgalom reformista és radikális szárnya ily módon megosztozhatott az 
elnevezéseken{935}, jóllehet a szó szoros értelmében mindkét irányzat valójában „szocialista” volt; a 
„kommunizmus” összeomlásával aztán a volt kommunista pártok, feladván a hajdani skízis alapjául 
szolgáló elvi különbségeket, a „megalkuvó” szocialistákkal szembeni radikális „kommunizáló” politikai 
arculatot, egyszerűen visszanevezték magukat szocialistának). A dolgot bonyolítja, hogy azon 
társadalmakat, amelyekben a szocialista pártok különösen jelentős befolyást értek el, (mint például 
Svédországban), néhányan szintén elkezdték „szocializmusoknak” nevezni: ez a szóhasználat annyiban 
semmiképp sem indokolt, hogy mivel az egész fogalmi megkülönböztetés alapjában a 
tulajdonviszonyokról alkotott felfogás különbségeinek megragadását célozza, csak olyan társadalmat 
érdemes szocialistának nevezni, amelyben a tulajdonviszonyok alapja már nem a magántulajdon{936}, hanem 
vagy a modern összetettségében látott társadalom képviseletével legitimált állam tulajdona (és akkor 
államszocializmusról beszélhetünk), vagy a komplex társadalom (kollektív) tulajdonosként való egyéb 
megjelenési formái (ezek nem államszocializmusok, de ilyenekről egyelőre nincsen történelmi tapasztalat. 
A jugoszláv önigazgatási rendszer lényegében szintén államszocializmus volt). Mielőtt végképp 
belevesznénk e terminológiai zűrzavarba, kanyarodjunk vissza oda, ami a kérdés lényege: az eddigi 
antikapitalista kísérletek közös sajátossága (a telepszerű, kisközösségi és környezetük által többnyire 
lehetetlenné tett lekapcsolódási próbálkozásoktól eltekintve) mindenütt a magántulajdonnak az egész 
társadalmat átfogó politikai korlátozása volt, s jóllehet a forradalmi vagy polgárháborús 
körülmények között sok helyütt felléptek törekvések a magántulajdon közvetlen közösségi 
kisajátítására is, a modern társadalmak működésének komplex jellege és az állam erre 
támaszkodó szerepvállalása mindenütt kikényszerítette e közvetlen „társadalmasítások” 
alárendelését az antikapitalista erők által kézberagadott államnak. Így mindenütt az államosítás, 
az állami tulajdon lett a domináns modell. 



  
Az államszocializmusok negatív tapasztalatainak fényében ez a lépés „eredendő bűnnek” tetszik, s a 
marxi elképzelések követői gyakran éppen oly módon próbálják megőrizni a kommunista-szocialista 
alternatívába vetett hitet, hogy ezzel az „eredendő bűnnel” szemben a másik lehetőséget, az önigazgatást, 
illetve a közvetlen közösségi tulajdon{937} valamilyen formáját hangsúlyozzák. Csakhogy ez még mindig 
csak a tulajdon kérdése, s úgy gondoljuk, az alapprobléma éppen az, hogy a tulajdonviszonyok 
megváltoztatása önmagában nem vezet át egy másik termelési módba{938}. A tulajdonviszony 
ugyanis igencsak megszabja a termelési mód kereteit, a többször hivatkozott bibliai hasonlattal élve: ez 
lehet az új tömlő, amibe az új bort öntik, de ahhoz, hogy ez a tömlő betöltse a feladatát, a bornak is 
készen kell lennie, ezeket a kereteket új tartalommal csak a már kialakult termelési mód töltheti fel. A 
kapitalizmusnál fejlettebb termelési mód (mint kifejlett rendszer) feltételei pedig egyetlen 
eddigi államszocialista társadalom megjelenésénél sem voltak adottak. (A Lenin típusú 
„forradalmárok” azon érve, hogy ha a kínálkozó alkalommal nem ragadják meg a politikai hatalmat, ezzel 
lehetőséget adnak az „osztályellenségnek” az ellentámadásra, és arra, hogy évtizedekre visszavesse ezt a 
lehetőséget, kétszeresen sem állja meg a helyét. Egyrészt azóta nyilvánvalóvá vált, hogy magánál ennél a 
hatalom-megragadásnál és annak következményeinél semmi sem vetette inkább vissza az antikapitalista 
alternatíva lehetőségét. Másrészt – és ez az említett következmények alap-oka –: az alternatív termelési 
mód feltételeinek hiányában a hatalom megragadói – függetlenül attól, hogy ők maguk minek 
látják magukat – nem lehetnek ennek az alternatívának a képviselői. Ha e feltételek nincsenek 
jelen, akkor nincs mit képviseljenek, illetve amit képviselhetnek, az más, mint az életképes 
alternatíva). 
  
Az államosítás „eredendő bűnné” nyilvánításában benne van az a gondolati zsákutca is, amelyre e fejezet 
első mondataiban hívtuk fel a figyelmet. Ez is egy változata annak a felfogásnak, amely a jó 
alapgondolatok eltorzítását feltételezi, és azt, hogy ha minden másképp lett volna, ha az államosítás helyett 
például önigazgató munkástanácsok (illetve az eredeti értelmükben vett „szovjetek”) kezébe került volna 
minden tulajdon és hatalom, akkor nem lett volna semmi probléma. Emögött a szemlélet mögött is 
gyakran az a legkülönfélébb marxistáknál megfigyelhető kvázi-vallásos attitűd húzódik, amely a 
szocializmust/kommunizmust (egyszóval a marxista projektet) valami ideálisnak tekinti{939}, és ha a 
valóságos gyakorlat problematikusnak bizonyul, akkor azt feltételezi, hogy ezt az ideálist valamilyen 
körülmény „elrontotta”, és nem kell mást tenni, mint a hibás elemet kicserélni, és akkor az ideális jelleg 
helyreállítható. Az államszocializmus történetét nagyon sok marxista azzal az igen könnyű (a szocialista 
elképzelések bukásából adódó frusztrációt persze nyilvánvalóan enyhítő) „megoldással” intézi el, hogy 
„az nem is volt szocializmus”. (Nem az volt a szocializmus. Hanem az az ideális társadalom, ami ugyan 
még nincs jelen, de elvben létrehozható, és egyszer, valamikor majd mindenképpen „megjelenik”). A 
másik, ezzel kapcsolatos (frusztráció-csökkentő) jellegzetes érv, amely az alternatíva feltételeinek általunk 
is említett hiányát úgy értelmezi, mint külső elemet; tehát e szerint a felfogás szerint nem a kísérlet egésze 
volt éretlen, hanem a „körülmények”. Ebben ugyanaz az idealizmus (nem hegeli, hanem neo-neoplatonista 
idealizmus) mutatkozik meg, mint az előző gondolatban: feltételezi, hogy valahol (az Alapító Atyák 
fejében, a forradalmi élcsapatban, a „forradalmi osztályban”, stb.) jelen van az alternatív társadalom 
hibátlan terve,{940} sőt, potenciálisan maga az alternatív társadalom is; ami azonban kedvezőtlen 
körülményekkel találkozik, s ezek eltorzítják (mintegy megfertőzik{941}). Ráadásul sokan e kedvezőtlen 
körülmények közé sorolják a „tömegek tudati elmaradottságát”, a korábbi korszakok örökségét (ezt az 
érvet egyébként a legkülönfélébb politikai áramlatok képviselői szívesen használják, amikor a társadalom 
viszonyainak nem akarózik az ő elképzeléseik szerint alakulni). A legtöbb ilyen gondolatmenetből 



leginkább az olyan rendszerszemlélet hiányzik, amely abból indul ki, hogy egy társadalom olyan komplex 
rendszer, amelyet egyaránt meghatároznak a jelen pillanatig felhalmozott történeti fejlemények, a 
rendszer környezete, és a rendszer valamennyi belső eleme, tehát bármilyen változtatás csak a rendszer 
egészének (a rendszer egészében adott lehetőségekből kinövő) változtatása lehet, de mivel a változtatás 
alanya maga is része a rendszernek, egyrészt a problematikus mozzanatokat – ha ilyeneket tapasztal – 
nem tekintheti pusztán külsőeknek, (vagyis ő maga is a probléma része){942} másrészt nem találhat olyan 
(eszményi) archimédeszi pontot a „világon kívül”, amelyre támaszkodva a világ sarkaiból kimozdítható. 
  
Végül, ha egy arisztokratikus irányzat képviselője minősíti elmaradottnak a „népet”, az is igazságtalan, de 
ha egy olyan politikai mozgalom képviselői érvelnek ezzel, akik célrendszerének tengelyében a „nép” 
felszabadítása áll, ez különösen disszonáns. A marxistáknak a huszadik században szembe kellett nézniük 
azzal az ellentmondással, hogy a „népfelszabadító” elképzeléseik központjában álló osztály, a 
munkásosztály, amelyet a tőke fölé kerekedő, és az osztálytársadalmakat megszüntető forradalmi 
osztálynak tekintenek, az idealista antikapitalista szemével (és az „ideális szocializmus” szempontjából) 
nézve gyakran inkább a „tudati elmaradottság” megtestesítőjének, inkább az ideális szocialista projekt 
akadályozójának, mintsem megvalósítójának bizonyul. Márpedig a munkásosztályt maga Marx nyilvánította 
az új világ létrehozó alanyának. Ez pedig az egyik olyan, központi eleme a marxi gondolati építménynek, 
ami nagy mértékben meghatározta azt, hogy a huszadik századi antikapitalista kísérletek miért olyanok 
lettek, amilyennek ismerjük őket. 



Munkásfetisizmus 

A Kommunista Kiáltvány rendkívül hatásosan és egyértelműen jelzi, hogy Marx és Engels az általuk 
proletariátusként megnevezett bérmunkásoknak a tőkével antagonisztikus viszony által összekapcsolt 
osztályát tekintik a kapitalizmus megdöntőjének és egy fejlettebb társadalom létrehozó alanyának. 
Korábban már utaltunk rá, hogy ez a felfogás saját történelemszemléletük szempontjából is 
következetlen. Arról is elég szó esett már, hogy igazi alternatívát csak a szellemi termelők jelenthetnek, s 
hogy a marxi szövegek számos pontja azt mutatja, hogy ezt ők maguk is így gondolták. Ezt a problémát – 
és az empirikus munkásosztály{943} tagjai többségének az alternatív társadalmat létrehozni képes társadalmi 
alanytól való távolságát – már Marxék is, de számos követőjük is lényegében azzal próbálta áthidalni, 
hogy az empirikus munkásosztályt, a „proletariátust” szellemi termelővé kell tenni. (Egyrészt el kell érni a 
fejlődés olyan fokára, ahol a „munkás a termelés mellé lép”; a munkásokat nevelni, nekik magukat 
folytonosan művelni kell; az osztályba mintegy kívülről – a már megjelent szellemi termelők által, mint 
amilyenek persze Marx és Engels is voltak – kell bevinni az „osztálytudatot”{944}). A munkásosztály 
szellemi termelővé tételének szándékával szerintünk sincs probléma: a szellemi termelők tömegessé 
válása valóban nagyon fontos szociológiai feltétele a kapitalizmus meghaladásának. Csakhogy – és ebben 
szerepet játszott az is, amiről a következő alfejezetben lesz szó, hogy Marxék mindenképpen politikai 
forradalomban gondolkodtak, és ehhez a forradalomban győzni képes mennyiséget képviselő tömegerő kellett – 
a tőkét kihívó, kellőképpen erős „páncélos lovagnak”{945} az empirikus munkásosztályt tekintették. Ezt a 
munkásosztályt hol – erős realizmussal – megnyomorított, alapvető emberi jogoktól s ebből adódóan 
alapvető emberi lehetőségektől megfosztott, kizsákmányolt osztálynak ábrázolták, hol – romantikusan – 
idealizálták; (mivel a valóságos munkásokban persze mindezek az elemek jelen voltak, egyik megközelítés 
sem volt teljesen hiteltelen); a két munkásosztály-kép közti távolságot pedig – ez viszont megint csak 
jellegzetes romantikus megoldás –, azzal a dialektikus fordulattal hidalták át, hogy a munkásosztály éppen 
azért alkalmas a legmagasztosabb szerepre, mert jelen helyzete a legkevésbé magasztos. Éppen azért a 
szabadság letéteményese, mert láncban van (s csak „a láncait veszítheti el”). A romantika egyik legkedveltebb 
megoldása ez: az ember fölé emelő eszmények felmutatása az ember alatti(vá tett) létezésben. (Frankenstein 
teremtményétől a nemes lelkű prostituáltakon át Hugo Quasimodójáig). Természetesen az empirikus 
munkásosztály tagjai nem „ember alattiak”, s az említett romantikus metaforákban sem igen ismernek 
magukra, sőt, éppen a legöntudatosabb munkások (a fogalomhoz kötődő negatív asszociációk 
fényében{946} és nem igazán csodálhatóan) „proletárnak” sem szívesen tartják magukat{947}. A romantikus 
ábrázolás (és a marxista ábrázolás is) a túlzás (illetve a reálisan létező szélsőséges helyzetek) által leplezi le 
a valóban meglévő lényeget (a kizsákmányolást, a jogfosztottságot, azt a valóságos megnyomorodást, 
amit a munkanélküliség vagy a kiszolgáltatottság egyéb formái hordoznak); s a túlzás másik oldalán 
ugyancsak eltúlozva jelennek meg az osztályban megőrzött vagy kifejlődött értékek. A későbbi súlyos 
ellentmondások forrása azonban végülis nem ez a romantikus ábrázolás, hanem egyrészt az, hogy 
egy kizsákmányolt osztályt jelölnek ki a történelem alanyának, a társadalmi rendszerváltás, az 
adott paradigmából való kilépés indukálójának szerepére (amelyet soha egyetlen kizsákmányolt 
osztály sem tud önmagában betölteni{948}, lévén a domináns, és őt kizsákmányoló társadalmi viszony 
belső tényezője). Másrészt – és ebből következően – az az ellentmondások forrása, hogy a 
valóságos potenciális alanyt, a szellemi termelők (a tizenkilencedik században persze még igen 
gyenge és relatíve kisszámú) csoportját alárendelik ennek a feltételezett főszereplőnek{949}. (A tőkés 
polgár, aki a maga idején szintén támogatta a nála sokáig jóval nagyobb tömegerőt képviselő parasztság 



antifeudális felkeléseit, sohasem rendelte magát alá ennek a parasztságnak). Az még teljesen rendben 
van, hogy a két társadalmi csoport kölcsönösen közeledjék egymás felé: a munkásság képezze 
magát, hogy szellemi termelővé váljék{950}, a termeléstől elszakadt és elitcsoporttá formált 
értelmiségnek pedig elitizmusa, elszakadtsága levetkezése érdekében valóban lehet tanulnia a 
munkásosztálytól is. A kialakuló munkásmozgalmakban azonban ennek a konvergenciának a 
későbbi fejlemények szempontjából az egyik legrosszabb változata vált jellemzővé: a 
munkásmozgalmak részeivé vált szellemi termelők (akiket ebben a helyzetben nyugodtan lehet a 
polgári korszak elidegenedett szellemi termelői formaváltozatának nevével „értelmiségieknek” nevezni) 
ezekben a mozgalmakban – mint irányítók – szociálpszichológiai (és konkrét-gyakorlati) 
szempontból megőrizték elithelyzetüket{951}; ugyanakkor a mozgalmak jellegét a domináns 
világkép szempontjából (mondhatjuk filozófiai-ideológiai szempontból) mind nagyobb mértékben 
alárendelték az empirikus munkásosztály egyes szemléleti jellemzőinek. 
  

A munkásosztály idealizálásának pregnáns példáját olvashatjuk már az 1844-es Gazdasági-
filozófiai kéziratokban: „A társaság, az egylet, a társalgás, amelynek megint a társaság a célja, 
elegendő számukra, az emberek testvérisége nem frázis, hanem igazság náluk, s a munkától 
megkeményedett alakokból az emberiség nemessége világít felénk{952}”. (Marx, 1981, MEM 
42, pp. 122-123). A gondolat arra hivatott, hogy a (megszerveződő és önképző) 
munkásosztályt, mint az individualista kapitalizmust meghaladó közösségiség ideális hordozóját 
ábrázolja. Ha lehántjuk is róla a romantikus pátoszt, az állítás akkor sem teljesen igaz az 
empirikus munkásosztály tagjainak nagy részére, ami pedig igaz belőle, az nem specifikuma 
ennek a társadalmi csoportnak: a közösségiség, és az „emberiség nemessége” a 
legkülönfélébb társadalmi csoportok egyes tagjainak életében felismerhető. A marxisták 
később elmarasztalják az úgynevezett narodnyik értelmiséget a parasztság mértéktelen 
idealizálásáért, de nem képviselnek az azokétól lényegesen különböző attitűdöt – csak éppen 
illúzióik egy másik kizsákmányolt csoporthoz kötődnek{953}. Ám engedjük meg, hogy ennél 
azért többről van szó, és az osztályszolidaritás (és az ezzel összekapcsolható 
közösségiség) más társadalmi csoportoknál lényegibb része a munkásosztályt 
jellemző sajátosságok együttesének. Ez a közösségiség azonban nem képvisel a 
kapitalizmus individualizmusát meghaladó erkölcsiséget, mert annak csak egyszerű 
tagadása, a polgári erkölcsnek az individualitás fejlődését magukkal hozó értékeit 
nem integrálja magába. 

  
A munkásság sajátos közösségi jellege sajátos léthelyzetéből{954}, a nagyipar üzemi szervezete 
létrehozta összekapcsoltságból adódik. Ez a közösségiség azonban – akárcsak a nagyipari 
üzemi szervezet – az egyén alárendelésén (és individuális képességei egyszálúsításán) alapszik. 
Marxék „mindenoldalúan fejlett” személyiségekben gondolkoztak, és fel akarták szabadítani a 
munkásosztályt, hogy ilyen személyiséggé válni mindenkinek meg legyen a lehetősége. De az adott 
munkásosztály, mint ők maguk is ábrázolták, sok tekintetben megnyomorított, képességei kifejtésében 
korlátozott volt. Azok a munkások, akik valóban fel akartak szabadulni ebből a helyzetből, alapvetően 
kétféle utat láttak maguk előtt. Az egyik megfelelt a marxi elképzeléseknek, és lényegében a szellemi termelővé 
válást célozta meg: ezekből a munkásokból kerültek ki az önképző egyesületek tagjai, a 
munkásszervezetek aktivistái. A másik ideál az önálló vállalkozóvá (végcélként esetleges tőkéssé) válás: 
ezt az utat bélyegezte meg „kispolgári” befolyásként a marxista kritika. A munkásosztály tagjainak 
„lelke” ily módon már a tizenkilencedik században a tőkés és a szellemi termelési mód 



küzdelmének egyik legfőbb terepévé vált{955}. A munkásosztály alapvetően tehát nem az egyik 
harcoló fél, illetve az egyik oldal vezetője, hanem a harc színtere volt. S amikor ennek a belsőleg is 
ellentmondásos munkásosztálynak „munkától megkeményedett tagjait” az antikapitalista hierarchiában 
fölé helyezték a többi társadalmi rétegnek, mintának állították azok elé, ez azt is magában hordta, – ami a 
győzelem után be is következett –, hogy az egész társadalmat az empirikus munkásosztály 
általános tudatállapotának, helyzetéből következő jellemzőinek irányába mozdították el{956}. 
Ennek az általános tudatállapotnak voltak az új társadalom szempontjából jól beépíthető elemei, mint a 
bérharcokban valóban kialakult szolidaritási képesség, a létfenntartás mindennapi küzdelmeiben kifejlődött 
realitásérzék, a munkában kifejlődött szakmai képességek és ezek között a sokaknál megjelent innovációs 
attitűd, stb. Ugyanakkor a szolidaritás, amely szükségképpen megkívánja az egyéni érdekérvényesítés 
korlátozását (és ezzel meghaladja az individualizmus önzését), – nem építvén be az új erkölcsbe az 
individualizmus pozitív hozadékait – olyan formákat ölt, amelyekben az egyén fontossága leértékelődik. 
Kialakul az az eszmény, amelyben az egyén csak katona az osztályharcban, tégla az új építésének falában, 
kis csavar a gépezetben. Ezek a szóképek sem véletlenek. A munkástapasztalatok – mint Marxék 
egyébként ezt is leírják – nem arról szólnak, hogy a gép emberiesül, (hiszen a tőkés ipari termelésben nem 
az van hozzájuk rendelve, hanem ők rendeltetnek a géphez, a gép kiszolgálóiként), így a szemléletben az 
ember hasonul a géphez, szerszámhoz{957}. Bár a munkásmozgalmakban jelentős szerepet kap a 
személyiség fejlesztése, a fegyelmezett harc (a fegyelmezett „hadsereg” létrehozásának – 
pontosabban a tőke által létrehozott munkahadsereg ilyen, a tőkével szembeforduló „forradalmi 
hadsereggé” való átfordításának – igénye) a személyiség alávetésén, és szerszámként (a harcban 
fegyverként) való felhasználásán alapszik. Ebben azután benne rejlik az a lehetőség, hogy a 
társadalom tagjait a győzelem után is szerszámoknak (és/vagy megmunkálandó 
munkadaraboknak) tekintsék; hogy olyan társadalmak jöjjenek létre, ahol az egyén kevéssé 
fontos a gigászi kollektív célokhoz képest{958}. Ezért a szemléletért nem a munkásság a „felelős”, 
hanem a tőke, amely az ipar így működő „munkáshadseregét” létrehozza, de amit már többször is 
hangsúlyoztunk, hogy tudniillik a munkásosztály a kapitalizmus „belső osztálya”, azt is jelenti, hogy a 
munkásosztályra ezek a meghatározó társadalmi helyzetéből következő sajátosságok jellemzőek lesznek. 
  
Ugyanez vonatkozik a munkásosztálynak más, a tőkés társadalom sajátosságaiból következő vonásaira is. 
A munkásságra jellemző szemléleti preferenciáknak a tőkés társadalom sajátosságaiból, (és a 
munkásságnak e társadalomban betöltött szerepéből) következő vonásai közé tartozik a 
materializmus{959} (amely egy, az ipari termelés elsődlegességére épülő társadalomban természetes, s ezért 
a kapitalista osztályviszony mindkét oldalán jellemzővé vált szemléleti sajátosság); a mennyiségi 
szemlélet, (ami, mint korábban láttuk, a tőke alapvető szemléletmódja, de mivel a bérmunkásnak 
termelési feladatai is meg bérezése is mennyiségi kategóriákhoz kötődnek, a munkás-szemléletben is 
meghatározó szerepet játszik, s a mennyiségi elv ezen keresztül is az államszocializmus egyik domináns 
jellemzőjévé válik){960}; vagy a „javakra” való koncentrálás, ami szintén összefüggésbe hozható (a 
„javak” létrehozására épülő) ipari termelés és (az árukra-orientált) piaci társadalom dominanciájával. 
  
Mannheim hívja fel a figyelmet arra, hogy a munkás racionalizmusa is rokon a polgáréval{961} (a 
racionalizmus kiemelt szerepe is egyfelől az algoritmusokra épülő gépi termelés, másfelől a kalkulatív-
haszonelvű piaci gondolkodás logikájának megfelelő). De nagyon sok esetben rokonok a polgárokéval 
(például a konszolidált privátlét vágyképeit illetően) a munkások céljai is (ezt támadta leginkább 
„kispolgáriságként” a korai államszocializmusok propagandája, a „puha diktatúra” korszakában 



ugyanezeket a törekvéseket követendő céloknak elismerve; de ugyane célok egy része a kommunizmus 
Kánaánjáról szőtt ábrándok mélyén is kimutatható{962}). 
  
Az egyoldalú racionalizmus, materializmus, a mennyiségelv és gépi gondolkodás polgári sajátosságain 
alapulnak azok a termelési formák, amelyekben – e szemléleti jellemzők az ugyanabban a termelési 
viszonyban élő és gondolkodó munkásnak is jellemzői lévén – a munkásmozgalmakból kinövő nem-
kapitalista társadalmak irányítói sem találnak kivetnivalót.{963} Az államszocializmusok társadalommá 
növesztett üzemek (vagy a kedvelt modellel): „építkezések” lettek, és ennek megalapozásában 
szerepe volt már a marxi elképzeléseknek is, amelyekben – hiszen Marxék is a tőkés ipari társadalom 
gyermekei voltak – szintén jelen vannak a gyárüzemek működésének egyes elemei{964}. A racionalizált 
üzem az egyik forrása a modern bürokráciának is, amely oly meghatározó lett a 
munkásmozgalomban{965}, majd a győztes államszocializmusokban is. 
  

Érdemes erről meghallgatni egy „külső szemlélő” nem lesöprésre méltó véleményét is: „A 
kapitalizmus a kartellek uralmával bürokratizálódik. Az egyénileg érdekelt vállalkozó helyébe 
a különféle igazgatók, ellenőrző bizottságok lépnek.”„Kapitalizmus és szocializmus: az 
egymást fojtogató ikrek, egymás kiegészítői és tükörképei.” „Fehér és fekete azonban néha 
közelebbi rokonok, mint sárga és zöld. Két szám előjele különbözhet, abszolút értékük 
azonban még azonos marad. (…) A szocialista, aki gyűlöli kora gazdasági rendjét, e 
gazdasági rend előítéleteivel gondolkozik. Morál és indulat szemben állnak, az értékrendszer 
azonban ugyanaz, a munkás fogalma a földi és mennyei javakról azonos a vállalkozóéval. A 
szocializmust a kereszténységhez szokták hasonlítani. Szocializmus és kereszténység közt 
épp az a lényeges különbség, hogy a kereszténység új értékrendszert állít a meglévővel 
szemben: szellemit az anyagival, mennyeit a földivel, míg a szocializmus ellenfele 
értékrendszerét veszi át ellenkező előjellel. (…) Ez a magyarázata annak is, hogy a 
szakszervezetek fejlődése párhuzamos a kartellekével (…) egy ember a pártban épp annyit 
jelent, mint egy részvény a vállalatban: anyag a számok részére…”. (Németh, 1942-43, II/8–
11){966}. 

  
A munkásosztály sajátosságai között tehát jónéhány olyan vonás is található, amelyek a 
kapitalizmus viszonyaiból következnek, a kapitalizmus meghatározó osztályainak közös 
vonásai, és nem egy olyan társadalomé, amely a kapitalizmust meghaladni képes alternatívát jelent. A 
nembeliség szemléletének képviselete például, amely, mint a korábbi fejezetben kifejtettük, a szellemi 
termelés sajátossága, és az individualitásra épülő tőkés termelési mód valódi alternatíváját képezheti, az 
idézett marxi ideálképpel szemben nem igazán jellemző a munkásosztályra. (Ez már az első világháború 
idején nyilvánvalóvá vált, amikor a munkásosztály többségét nem sikerült megnyerni a háború 
elutasítására; vagy új tapasztalatokkal bővült akkor, amikor a Nem védelmének szempontjai – és egyes 
szellemi termelők – a környezetvédelem kérdéseit helyezték előtérbe, az empirikus munkásosztály viszont 
– munkahelyei védelmében az ipari társadalom legfőbb védelmezőjének bizonyult){967}. 
  
Az egyik legkifejtettebb kritikát a munkásság fetisizálásával szemben – mint erről a harmadik fejezetben 
volt már szó – André Gorz nevéhez köthetjük. 
  

Gorz kritikájának egyik kiindulópontja az, hogy Marx empirikus bizonyítékok nélkül 
feltételezte, hogy a „proletariátus” képes a társadalomalkotásra. Gorz is hangsúlyozza, hogy 



igen kérdéses azon marxi érvelés megalapozottsága, amely szerint a proletariátus éppen azért 
képes erre, mert – mint az Internacionálé is hirdeti – „semmi”. („Semmik vagyunk, minden 
leszünk”). Gorz szerint – s ebben egyetértünk vele – Marx végülis elsiklott az osztály és annak 
egyénei közti ellentmondás fölött; nem érzékelte kellőképpen a megszerveződés militáris 
jellegének negativitását (ami azután a lenini gyakorlatban kiütközött); valamint feltételezte, 
hogy a munkásosztály önképzéssel a tudatosság egyre magasabb fokára jut, ám a huszadik 
században ennek sok tekintetben éppen az ellenkezője történt. Gorz Marxékat e tekintetben a 
voluntarizmus vétkében marasztalja el, minthogy abból indultak ki, – és ezt a hibát látta 
ismétlődni ’68 lázadóinál is – hogy a munkásosztály forradalmi, mert annak kell lennie, 
(Gorz, 1997, p. 20); ám ’68-ban éppen az derült ki, hogy a munkásosztály ezt a forradalmi 
szerepet nem tudja betölteni. Ehelyett a munkásmozgalomban a munkásság alkalmasnak 
tűnt a hadsereg szerepére, (éppen azért, mert már a tőke hadseregként szervezte meg), ez 
pedig mindig azt jelenti, hogy az egyénhez képest valami külső az, amihez tartozik, és éppen 
ezért nem képes sem az egyén, sem az osztály egyéne magáértvaló erőként, tehát valódi 
„forradalmi” alanyként fellépni. Lenin és Trockij elfogadták ezt a helyzetet, és a forradalmi 
alany szerepébe az erre alkalmatlan „osztály” helyett a militáris gépezetet irányító pártot 
helyezték. (Ezt azért tehették meg, mert szemléletükben különváltak a konkrét munkás-
egyének az absztrakt „osztálytól” és a pártot ez utóbbi megtestesítőjének tekintették). (Gorz, 
1997, p. 31). Marxéknál ugyan egyén és osztály még nem vált ennyire külön, de a pártnak – 
ennek az egyébként jellegzetes polgári képződménynek – már ők is kiemelt szerepet 
tulajdonítottak, és a dolgok alakulásában jelentős tényezőként vett részt hegelianizmusuk is, 
(Hegel államfetisizmusa){968}, ami aztán a győztes forradalom után a „munkásállamot” az 
empirikus munkás feletti uralkodó helyzetbe hozta. Fontos elemként veti fel, hogy 
mindebben a munkásosztály tulajdonnélkülisége (és ebben a helyzetben való meghagyása) 
döntő szerepet játszott, (az antik görög hadsereg példáján mutatja be az aktivitásképesség és 
a tulajdonosi lét kapcsolatát). (Gorz, 1997, p. 30). Gorz kimutatja, hogy a 
munkásmozgalmak előtt mindebből adódóan csak az a két út adódott, hogy vagy 
militarizálódnak (és ez már a „munkásállamok” megalakulása előtt, magukban a 
mozgalmakban bekövetkezik), vagy kiiktatják ezt a katonai struktúrát, és a „fejlődésbe” 
vetett hittel (mint a szociáldemokrácia jobbszárnya tette) ettől a fejlődéstől várják 
(önmagukat passzív szerepre kárhoztatva ebben) a társadalom átalakulását. Minthogy az 
empirikus egyén és az általános osztály különvált a szemléletben, s csak az általános osztály 
az, ami a tőke ellensúlya, így az „ideális osztály-képviselőnek” az tűnik, aki elfojtja a 
személyiségét, és az osztály elidegenedett eszközeként lép fel; a munkásosztály uralma is csak 
ennek az elidegenedett erőnek – az isten-szerű attribútumokkal felruházott absztrakt 
osztálynak – az uralma lehet. (Gorz, 1997, p. 36). (Ez az absztrakt osztály, tehetjük hozzá, a 
nembeliséget csak úgy tudja képviselni, hogy az nem „ér le” az egyénig: az egyén nem tud a 
nembeliség képviselőjeként fellépni, és ez eleve lehetetlenné teszi egy új társadalom 
létrehozását, amely mindig csak az egyénein keresztül érvényesülő nembeliség érvényre 
juttatásával mehet végbe{969}). A marxizmus nem ad választ arra, summázza Gorz, hogy (a 
kapitalizmusban és az államszocializmusban egyaránt) a fogaskerék szerepét betöltő munkás 
hogyan és mitől tud átalakulni a társadalom aktív alanyává{970}. A marxizmus erre valóban 
nem adott kielégítő választ a hosszú huszadik század során, többek között azért nem, mert 
az osztály helyett fellépő pártok, azok irányítói és ideológusai nem is igen törekedtek 
változtatni azon a helyzeten, amelyben a munkásosztály tömegei megmaradtak az ipari 



kapitalizmus-meghatározta irányított bérmunkás helyzetében; politikai gyakorlatukban az ő 
irányításuk alatt{971}. 

  
A munkásság fetisizálásának is a következménye, hogy a szellemi termelési mód elmélete nemigen tudott 
kibontakozni az elmúlt évszázadban. Mint az első fejezetben már szó volt erről, Marx Adam Smith 
nyomán az Értéktöbblet-elméletekben (Marx 1958, I-II-III, különösen: pp I/117–169, illetve pp I/354–
375.) határozott megkülönböztetést tesz a termelő és nem-termelő munka között. Ebben a felfogásban a 
„termelő” az, aki (csere)értéket hoz létre, árutermelő, és munkája tőkévé változik, (mindez lehet szellemi 
termék is); a „nem-termelő” csak használati értéket termel (például az orvos munkaképességet). Ám, mint 
már ott is hangsúlyoztuk, ilyen értelemben nehezen húzható meg a határ termelő és nem-termelő munka 
között azoknál a szellemi munkáknál, amelyek a használati értéken kívül csereértéket és árut is termelnek. 
És éppen az ilyen munkáknak van egyre nagyobb jelentőségük a huszadik században. A kibontakozó 
szellemi termelési módban akkor ilyen értelemben nem a termelés a lényeg, vagy nincs is termelés? Vagy 
inkább a termelés definícióját kellene áthangolni? Éppen a marxi példa vonatkozásában figyelmeztetnek 
arra például az egészségügy haszontermelő ágazattá válásának fejleményei, hogy ez a definíció egyre 
kevésbé alkalmas a termelés mibenlétének megragadására. S egyáltalán nem mindegy, hogy mely 
társadalmi csoportokat tartjuk „termelőnek”, ha ugyanis a termelési alapviszony határozza meg egy 
társadalom lényegét, akkor azt is ebből lehet levezetni, hogy mely társadalmi csoportoknak van módja – a 
termelés főszereplőiként – a domináns termelési mód megváltoztatására, a (jelenlegi termelési módot 
tulajdona által meghatározó) tőkének a termelők általi kisajátítása (a termelés felett álló tőke feleslegessé 
nyilvánítása) által. Mivel Marx az ipari munkásságot látja, s akarja látni ilyen erőnek, definíciójában a 
határt a hagyományos ipari munkásság termelői sajátosságai, és az ettől különböző szellemi termelői 
sajátosságok között húzza meg, ám a valóságban egyre inkább a szellemi termelők vannak abban a 
helyzetben, hogy a tőkét termelőként sakkban tarthassák (s az ipari munkássággal ellentétben csak ők 
rendelkeznek e sakkban tartás egyéb eszközeivel is). A marxi definíció ennek felismerését a huszadik században 
mindvégig nehezítette{972}. 
  
A munkásosztály-fetisizmus akkor is zsákutcák felé terelte a marxista gondolkodást, amikor annak 
képviselői látszólag más irányokban tapogatóztak. Azokban a periferikus társadalmakban, amelyekben a 
nagyipari munkásság maga is csak igen fejletlen fokon létezett (vagy nem létezett egyáltalán), az 
antikapitalista alternatíva alanyául más alávetett csoportokat kezdtek tekinteni (parasztság, hadsereg), és 
ezekre építettek antikapitalista „forradalmakat”, felszabadítási mozgalmakat. Ezek a csoportok persze 
még kevésbé voltak egy valóságos antikapitalista alternatíva hordozói, mint a „proletariátus”, de a 
munkásmozgalmak munkásfetisizmusát utánozták, (azok mintájára magukat gyakran „kommunistaként” 
definiálva), és az államszocialista „munkásállamokhoz” igen hasonló modelleket (csak persze 
parasztállamokat, katonaállamokat) hoztak létre. A közös mozzanat, hogy az alanyt mindenképpen a 
„nép”, az elnyomottak, kizsákmányoltak körében keresték, hiszen az egész antikapitalista projekt az 
egyenlőtlenség felszámolásának megcélzásán alapszik, de minthogy természetesen ezek a társadalmi 
csoportok sem rendelkeztek saját, a kapitalizmust meghaladni képes termelési mód feltételeivel, az így 
létrehozott társadalmakban lényegében hasonló ellentmondások jelentkeztek, (csak még halmozottabban) 
mint az államszocializmusok „munkásállamaiban”. 
  
A további alfejezetekben még sorra vesszük azokat a tényezőket, amelyek az államszocializmusok 
mibenlétét és sorsát meghatározzák; az azonban bizonyos, s ma már sokak számára világos is, hogy e 
társadalmak zsákutcás jellegének egyik alapvető oka éppen a munkásfetisizmus, az antikapitalista 



alternatívának a nagyipari munkásság köré szervezése volt. Az egyéb okok miatt ez is lehetetlenné tette, s 
nagymértékben éppen ez tette lehetetlenné, hogy az államszocialista államok sikeresen alkalmazkodjanak a 
huszadik század második felében a szellemi termelési mód előrenyomulásához{973}. 
  
Mindazonáltal az a munkáscentrikus antikapitalista mozgalom, amely a tizenkilencedik és huszadik 
századot jellemezte, kétségkívül ért el eredményeket: egyrészt a munkásosztály helyzetének javításában, 
érdekeinek védelmében, másrészt az sem vitatható, hogy e mozgalmak nyomása volt az egyik leglényegesebb 
tényezője annak is, hogy a tőke a szellemi termelés felé fordult. (Ebben az indukáló értelemben a tizenkilencedik-
huszadik században valóban a marxi „munkásosztály” volt a kapitalizmuson túli alternatív társadalom 
legfőbb élharcosa). 
  
Voltak eredményei a munkáscentrizmusnak az államszocialista társadalmakban is. Ma már szinte 
mindenki számára világos, hogy az államszocializmusok „proletárdiktatúrájának” nem az empirikus 
munkásosztály volt az alanya: az államszocializmusok bukásának egyik döntő eleme az ezt hirdető 
ideológia és a valóságos viszonyok közti ellentmondás. A lengyel Szolidaritás, az államszocializmus 
ellenében szerveződött munkásmozgalom egyértelmű szimbolikus kifejeződése annak a ténynek, hogy a 
munkásosztály tagjainak nagy része egyáltalán nem azt érezte, hogy az államszocializmusban 
mint osztály, ő van hatalmon, ellenkezőleg, mindennapjaiban a kapitalizmusbelitől nem sokban 
különböző kizsákmányolt-alávetett helyzetet élt meg, aminek frusztrációját felnagyította az, 
hogy mindez egy olyan társadalomban történt, amely a kapitalizmussal ellentétben éppen a 
munkásosztály uralmát ígérte. Ugyanakkor – ennek szimbolikus kifejezését pedig a rendszerváltás 
utáni fejlemények nyújtják – az államszocializmusok (már csak az uralkodó ideológiához való 
minimálisan szükséges igazodás miatt is) némi emelkedést hoztak a munkásosztály helyzetében. Egyrészt 
a „munkás” társadalmi megbecsültsége egyfajta „közép” státuszba emelkedett; a hirdetettekkel ellentétben a 
„csúcsra” a valóságban sohasem, de a dicsőségtáblák, kitüntetések, a más társadalmi csoportok – 
különösen a parasztság – elé például, „emelkedési célul” állítás, a média híreiben játszott szerep, a 
munkásjövedelmeknek a középszinthez közeledése{974}, sőt, egyes szakmáknak a fizikai munka 
nehézségére hivatkozó kiemelt fizetései, a különböző juttatások (lakótelepi lakás, gyerekek 
továbbtanulásának támogatása{975}), az üzemekben a szervezett munkások alkupozíciói, s legfőképpen a 
viszonylagos létbiztonság, a teljes foglalkoztatottság, illetve a munkahelyi légkör viszonylagos 
biztonsága{976} – mindezek objektíve is a korábbiaknál és a későbbieknél{977} magasabb társadalmi 
sávba helyezték a munkásság jelentős részét{978}. Másrészt a munkásság több évtizedes ideológiai 
kiemelése ambivalens hatást gyakorolt az empirikus munkásság öntudatára: egyfelől realisztikusan látták, 
hogy a hirdetett ideológiával ellentétben a munkáslét nem osztályhatalom, hanem hasonló végrehajtó (s a 
végrehajtás során legfeljebb részérdekei védelmében ellenálló) szerep, mint a kapitalizmusban; másfelől 
azonban az iskolai nevelés, a vezetés által hirdetett és a média által sugárzott egyenlőség-ideológia, az 
említett helyzetbeli változások, és nem utolsósorban az államtól kapott „alanyi jogon járó” szociális 
juttatások (ingyenes orvosi ellátás és iskolai oktatás, szociálpolitikai támogatások, olcsó kulturális 
lehetőségek, stb.) következtében az empirikus munkásosztály tagjainak jelentős részénél 
magasabb fokú személyes öntudat is megjelent (ez különösen jól volt érzékelhető hasonló helyzetű 
kapitalista országok munkásaival való összevetésben, s a rendszerváltás rekapitalizációja után a tőke 
képviselői is azt látják a kelet-európai munkásosztály egyik leglényegesebb megkülönböztető vonásának, 
hogy „kevésbé tudják, hogy hol a helyük”, (vagyis kevésbé fogadják el, hogy – ismét – az alsó szintekre 
helyezik őket a társadalmi hierarchiában). 
  



A munkásságnak a szocializmusbeli helyzetéről más szempontból lesz még szó. Érdekes eleme ennek, 
hogy a munkás-központú ideológia miképpen hatott az államszocializmusok szellemi termelőire. Ebből 
most csak annyit emelnénk ki, hogy annak ellenére, hogy az államszocializmusok semmiképpen 
sem jelentették a munkásság osztályhatalmát; – amennyiben az államot az osztályhatalom szervének 
tekintjük, az államszocializmus (önmagában tekintve) nem volt osztálytársadalom, az államszocialista 
állam nem volt osztályállam, hanem egy osztályhelyzetétől elszakadt elit állama –; az állam mögött álló, 
annak bizonyos vonásait megszabó osztály ugyanakkor mégis csak a munkásság volt{979}. 
  

A több, párhuzamosan érvényes értékelés között van igazságtartalma Peter Gowanének is, 
amikor így ír: „alapvetően úgy tekintettem ezekre a keleti államokra, hogy egyfajta 
munkásarisztokrácia irányítja őket. Sajátos munkásállamok, amelyekben a munkásosztályhoz 
tartozó emberek – igen gyakran olyan elsőgenerációs munkások, akiknek a szülei még 
parasztok voltak – a nagyüzemeken keresztül juthatnak el az államhatalmi pozíciókba. (…) 
azokra a szakszervezeti vezetőkre emlékeztettek, akiket Nyugaton ismerünk…(…) Ám 
ahhoz, hogy a rendszer hatékonyan működjön, meg kellett tartaniuk az ipari munkásosztály 
támogatását.” (Gowan , 2009, p. 135.) Ez többé-kevésbé úgy értendő, hogy a 
rendszernek nem volt más osztályalapja a munkásságon kívül. (Annak, hogy a káderek 
egy részét a munkásság adta, nincs különösebb jelentősége – egyébként sokan, akik a 
rendszer statisztikáiban „munkásokként” szerepeltek, nem voltak azok –; sokkal lényegesebb 
az, hogy a rendszer legitimitása épült egy munkás-centrikus világképre, s hogy a 
munkásság jellegzetes világképének, értékrendjének számos eleme – összeépülve az 
ezután sorra veendő többi összetevővel – meghatározóvá vált az államszocialista 
rendszerek arculatának kialakulásában{980}. 

  
Végül – visszatérve ahhoz a kiinduló gondolatunkhoz, hogy az államszocializmusok zsákutca-
voltának egyik forrása a munkásfetisizmus, a „proletariátus megváltó szerepébe” vetett hit volt – 
szeretnénk egyértelművé tenni, hogy az a megítélésünk, miszerint az empirikus munkásosztály 
nem alkalmas (és sosem volt alkalmas) erre a szerepre, nem jelenti az empirikus munkásosztály 
tagjainak leminősítését. Éppen ellenkezőleg. Minthogy úgy gondoljuk, hogy a szellemi termelés 
a kapitalizmus egyetlen ma megfogalmazható alternatívája, az osztálytársadalmiság 
megszüntetésének kulcsa, így azt gondoljuk, hogy ez a kulcsa a munkásság sikeres és teljes 
felszabadításának is. A munkásosztály útja, éppúgy mint bármely más társadalmi csoport útja a szellemi 
termeléshez vezet (hiszen a szellemi termelési mód dominanciára csak akkor jut, ha minden 
tevékenységben kiemelt szerepet kap). Nem azt állítjuk tehát, hogy a konkrét munkásemberek nem 
képesek a kapitalizmus meghaladására, hanem azt, hogy mint munkásosztály, (a hagyományos 
osztályviszonyukba benne ragadva) nem képesek{981}. Éppen amellett érvelünk, hogy nagyon is 
képesek, mint szellemi termelők (vagyis nem a tőkés osztályviszony megszabta keretek és 
játékszabályok között, hanem csak azáltal, ha kilépnek ezek közül, ha felszabadulnak a fizikai munkára 
való korlátozottság, a munkamegosztás-megszabta egyszálúsítás és a bérmunka kényszerei alól): annak 
lehetősége pedig minden konkrét munkásban benne van. A „szellemi termelő” nem a munkás 
alternatívája, nem egy, a munkásokhoz képest másik csoport (mint ahogy a munkásoktól 
megkülönböztethető másik csoportot képeznek a parasztok, a polgárok, vagy éppen az „értelmiségiek”). 
Nem, a szellemi termelő a mindezekben benne lévő (szellemi) potencialitás: a szellemi termelési 
mód a munkásosztály felszabadulásának programjával azonos. Az empirikus munkásosztály számos tagja, – 
mint ahogy a többi társadalmi csoport számos tagja is – egyébként már most is szellemi termelő. 



Forradalomfetisizmus 

A munkásosztály fetisizálása, az ipari munkásság és a tőke közti viszony osztályharcként való definiálása 
összefügg a marxi elmélet egy másik erősen kérdéses pillérével: a forradalom fetisizálásával is. 
  
A „forradalom” a legitim hatalom (és erőszakmonopóliuma) megkérdőjelezésének egyik formája. A 
mindenkori hatalom elleni fellépésnek igen sok formája van. Ezek közül mindenképpen meg kell 
különböztetni a „lázadás”, a „felkelés” és a „forradalom” fogalmát. A legszerteágazóbb fogalom a 
lázadás. A lázadás lehet egyéni, csoportos vagy tömeges: közös nevezője a hatalomnak való 
engedelmeskedés megtagadása, amely a passzív ellenállástól a hatalom erőszakos megdöntésének 
kísérletéig terjed. A lázadás lehet spontán-szervezetlen és előkészített. Ha csak a társadalom egy kis, 
körülhatárolt területén jelenik meg, és tartóssága bizonytalan, akkor (a hatalom tematizációjával és 
fogalomhasználatával) „zavargásnak” nevezhető. Amikor a hatalom által megszervezett csoportok, 
(különösen a hatalom erőszakszervezeteinek tagjai) mint alávetettek lázadnak fel a hatalom ellen, tagadják 
meg a további engedelmeskedést, ez „zendülés”. A lázadások közös vonása (beleértve az előkészített 
lázadást is), hogy alapvetően a regnáló politikai hatalom ellen (esetleg konkrét, uralomban lévő személyek 
ellen), azok eltávolítására, és/vagy az addig követett politikai irányvonal illetve hatalomgyakorlási 
módszerek megváltoztatására irányulnak. A lázadások nem célozzák meg a társadalmi rendszer 
megváltoztatását. Ugyanakkor lényeges vonásuk, hogy legalább időlegesen kétségbe vonják a 
mindenkori hatalom társadalom fölötti uralmának egyik legerősebb pillérét, az 
erőszakmonopóliumot (amely nélkül a társadalmat az általános erőszak káoszába hullás fenyegeti), vagy 
úgy, hogy (aktuálisan felelevenítve az „ellenállás” jogát) maguk is erőszakot alkalmaznak a hatalom ellen, 
vagy csak azáltal, hogy nem ismerik el magukra nézve kötelezőnek a hatalom (egyes) intézkedéseit. A 
lázadásokat vagy leverik-elfojtják, vagy elhalnak, vagy győzedelmeskednek: utóbbi esetben többnyire 
személycserék jönnek létre a hatalomban, de a társadalmi rendszer lényege nem változik. A (nép)felkelés 
a lázadásnál térben és időben kiterjedtebb. Míg a lázadás – még ha tömeges is – a társadalom 
többé-kevésbé körülhatárolható csoportjaira terjed ki, a felkelés lényegéhez tartozik, hogy 
általános, a társadalom különféle csoportjait mozgósítja, s mint „felkelt népet” egyesíti; s míg a 
lázadás szélső esetben egyetlen napra is korlátozódhat, a felkelés tartósan elhúzódik. A népfelkelés sajátos 
formája, amikor a hatalom, amely ellen irányul, megszálló hatalom, ilyenkor szabadságharc formáját ölti. (A 
szabadságharc viszont nem mindig népfelkelés: indulhat népfelkeléssel, de úgy is, hogy a megszállt ország 
politikai elitje többé-kevésbé legitim jogi-politikai eszközök igénybevételével kinyilvánítja a 
függetlenséget, és ezután mintegy felülről indít szabadságharcot). A népfelkelés – ha győz – többnyire 
jelentős változásokat hoz létre a hatalomban, gyakran alkotmányos változásokat is (hiszen az 
alkotmányozás a „népfelség” valamely formáján alapszik, s a népfelkelésben a „felséges nép” nyilvánítja 
ki igényét a változtatásra), de ez sem jelenti a társadalmi rendszer alapjainak megváltoztatását. (Már csak 
azért sem, mert a népfelkelés, amelyben a legkülönfélébb célok és érdekek vannak jelen, s ezek 
közös nevezője csak az addigiak elutasítása, általában nem tartalmaz megvalósítandó közös 
világképet, társadalomideált). Ilyen célrendszere csak a társadalmi „nemet” mondás harmadik 
típusának, a forradalmaknak van. A forradalmak kibontakozhatnak lázadásokból vagy 
népfelkelésekből, de többnyire jelen van bennük egy olyan tudatos élcsapat, amelynek a felkeléssel 
határozott céljai vannak, és ez a cél a társadalmi rendszer alapjainak megváltoztatása. Említettük, hogy egyes 
lázadások (és persze a népfelkelések) mögött is jelen lehetnek irányító, szervezett csoportok, (de ezek 



vagy nem rendelkeznek a társadalom gyökeres megváltoztatására irányuló vízióval{982}, vagy ilyen 
víziójukat nem tudják a tömegekkel elfogadtatni). Szűk csoportok egyébként nem csak az említett 
formákban törekedhetnek hatalomváltoztatásra, hanem ráébredvén a szervezett cselekvés erejére, 
megkísérelhetik a hatalomátvételt a tömegek mozgósítása, a tömegelégedetlenség aktív felhasználása 
nélkül is. Ilyenkor születnek összeesküvések, (amelyek sikeres végrehajtása esetén puccsokról, 
államcsínyekről, vagy – a „forradalom” szó nem túlságosan pontos alkalmazásával – 
palotaforradalmakról beszélhetünk{983}). A forradalmak élcsapatai gyakran növekszenek ki ilyen 
szerveződésekből, de ahhoz, hogy forradalom legyen, az is szükséges, hogy az élcsapat által 
megfogalmazott társadalmi célok egybeessenek a társadalom legtöbb csoportjának (vagy 
legalábbis legaktívabb csoportjainak) céltörekvéseivel. Ez viszont csak akkor következik be, 
amikor a társadalmi viszonyokban túlsúlyra jutnak az olyan új mozzanatok, (s ezek között 
kitüntetten olyan termelőmódok), amelyek kibontakozásának legfőbb gátja a régi viszonyokhoz 
szabott politikai-hatalmi-jogi rendszer, s ezért a különböző, felemelkedésüket az új 
viszonyformáktól (és különösen egy új termelési mód dominanciára jutásától) váró csoportok 
céltörekvéseinek létrejön a közös nevezője, mint „forradalmi cél”. Ilyen forradalmak tudomásunk 
szerint csak a polgári társadalmakban következtek be{984}. 
  
A tőkés polgár dominánsan gazdasági beállítottsága következtében (a gazdasági folyamatok 
zavartalanságának igénye folytán) szükségképpen viszolyog minden felfordulástól, ám ha úgy látja, hogy 
gazdasági érdekei sokkal kedvezőbben érvényesíthetők más társadalmi körülmények között, nem habozik 
támogatni az ilyen változtatásokat. A tőkés termelési módnak egyik legfőbb sajátossága (a haszon 
jegyében előrenyomuló) innovációs természete, s ennek része a társadalmi viszonyok 
változtatása is. A tőkésosztály, ellentétben az összes korábbi uralkodó csoporttal nem ősiségre, 
közösségképviseletből kinőtt hatalmi jogosultságokra támaszkodik, hanem „self-made-man” jellegű; 
hatalma alapjait (gazdasági javak formájában) megtermeli. Ezért ahhoz, hogy a saját irányítása alatt álló 
társadalmat, saját politikai hatalmat építsen ki, ezt is meg kell „termelnie”. Ennek a sajátos „termelésnek” 
a formája a forradalom, amely nem a gazdasági termeléshez hasonló folyamat, hanem egyszeri aktus, 
hiszen a forradalom győzelmével a kívánt cél, az új társadalmi rend, az új termelési mód uralma 
megvalósultnak, végérvényesen létrehozottnak tekinthető. A tőkés polgár forradalmai mégis 
hasonlóan működnek, mint a gyári termelés: meghatározzák a „termelési célt”, a „termelési 
folyamat” szükséges lépéseit, aktivizálják a „munka” irányítóit, akik egységbe szervezik és 
mozgásba hozzák a „munkások” tömegét, azok pedig a gépeket (ami ebben az esetben, – akárcsak 
a háborúk új viszonyokat, a tőke számára új haszonforrásokat „termelő” frontjain – a fegyvereket jelenti. 
Szimbolikus értékű ebből a szempontból, ahogy a francia forradalom új vívmányként gépesítette a 
kivégzés hagyományos formáját is). A forradalom nagyüzemi (viszony)termelés. 
  
A tőkés polgárnak a forradalomhoz ambivalens a viszonya. Egyrészt mihelyt túl van rajta, 
megbélyegzi erőszakos vonásait, hiszen ezeket nem kívánja állandósítani. Ugyanakkor 
„dicsőségesnek” tekinti, felnéz rá, nosztalgiát érez iránta{985}. A forradalomhoz való jellegzetes 
polgári viszonyt jól kifejezi az a mondás, hogy „minden normális fiatal forradalmár, de egyetlen normális 
öreg sem az”: a polgár a forradalomban a hatalmát megalapozó feltételeket ünnepli, irigyli saját 
térhódításának korábbi dinamikáját; ugyanakkor önmagát „bölcsebb” állapotban lévőnek tudja, olyannak, 
aki már meghaladta mindazt, ami a forradalomban instabil, rendnélküli, és veszélyes. 
  



A forradalmakat szellemi termelők irányítják, a forradalom megszervezése, irányítása „szellemi 
termelés”. A polgári forradalmakban e „termelés” megrendelője a polgár, a szellemi termelő 
mintegy a menedzsment szerepét tölti be. Miként a szűk értelemben vett termelésben, a 
forradalomban is önállósodhatnak e menedzsment egyes csoportjai, akár szembe is kerülhetnek a 
megrendelők érdekeivel, akik azért ilyenkor többnyire megmutatják, „ki az úr a háznál”: a francia 
forradalomban ezt világosan kifejezésre juttatta a thermidori fordulat, az elszabadult – és a tőkés 
érdekeket már nem a legoptimálisabban képviselő – (jakobinus) menedzsment „leváltása”{986}. A szellemi 
termelők azonban – különösen azokban a korszakokban, amikor társadalomkritikai funkciójukat csak 
nagyon korlátozott hatékonysággal gyakorolhatják, erős vonzalmat érezhetnek a forradalmi idők iránt 
(amikor főszerepet töltenek be) –; ez erősen jellemző a tizenkilencedik-huszadik század (értelmiségi) 
forradalmi romantikájában. Ha a polgári forradalmak a tőke érdekeinek megfelelő társadalmi 
körülmények megtermelői, akkor a szellemi termelők e forradalmi lelkesedése nem különbözik 
lényegében attól, mintha aziránt lelkesednének, hogy az „ipar kapitányai”, befolyásos yuppiek legyenek. A 
dolog persze bonyolultabb. A forradalmak a mozgósított tömegek felszabadulási vágyáról is 
szólnak, s a szellemi termelők forradalom iránti vonzalmában benne van az emancipatorikus 
hevület is; a szellemi termelők jelentős részét nem saját szereplési lehetősége motiválja, hanem 
valóságos (szellemi) célok, amelyek a forradalmak célkitűzéseivé tehetők; valóban termelni 
akarják a (jobb) társadalmi viszonyokat. Ráadásul a Szellem képviselőiként a Nem nézőpontjának 
érvényesítésére törekedve a forradalmakban sűrítetten látják felszínre törni ezt a nézőpontot, (amely 
elsöpri az addig domináló partikuláris érdekeknek a többi érdeket – s ezzel a Nem általános érdekét – 
elfojtó, gúzsbakötő zsarnokságát): a felkelő „népet” ilyenkor hajlamosak az egész Nemmel azonosítani. A 
forradalom szinte a „szellemi termelési mód” tiszta formájának tűnhet, annyiban is, hogy 
ilyenkor a társadalom elnyomott, addig „néma” csoportjai is aktívvá (valamilyen mértékben 
tudatos társadalomalakítóvá) válhatnak{987}, s legalább időlegesen, úgy tűnik, ezen a módon 
megvalósul a „mindenki szellemi termelővé válása”. Marxék ebből a szempontból jellegzetes 
forradalmi romantikusok, akik (nemzedéktársaikkal, Petőfiékkel együtt) a nagy francia forradalom 
bűvöletében éltek, s az azóta végbement fejleményekből azt a következtetést vonták le, hogy a 
forradalmat még tovább kell vinni, „megrendelőjének” nem a burzsoáziát kell tekinteni, hanem a 
„proletariátust”, (amely, mint elnyomott, kizsákmányolt osztály csak a fennálló rend erőszakos 
megdöntésével, tehát ugyancsak forradalommal szabadíthatja fel magát{988}. Ha az előző alfejezetben azt 
hangsúlyoztuk, hogy a munkásosztály felé fordulás egyik oka a forradalmi attitűd volt, amelynek meg 
kellett találni a tömegbázisát, az összefüggés fordítva is érvényes: a munkásfetisizmusból következik is a 
„forradalmi” beállítódás{989}). 
  
A marxista szellemi termelőknek ebben a forradalmi beállítódásában azonban több problematikus elem is 
van. Egyrészt szemmel láthatólag – mint már erről volt szó – zárójelbe teszik azt a polgári 
forradalmakban számukra is nyilvánvaló tapasztalatot, hogy a forradalom a már kialakult termelési mód 
elöli utolsó akadályok eltávolítója. Kialakult szellemi termelési módról szó sincs, s mégis „forradalomra” 
készülnek; az a számukra is világos tétel, hogy a feltételek éretlensége a forradalmak bukásához 
vezet, a marxista dogmatikában úgy módosul, hogy a feltételeknek ugyan valóban érettnek kell 
lenniük, de ehhez elég, hogy „a tömegek nem akarnak a régi módon élni”, a hatalom birtokosai 
pedig „nem tudnak a régi módon kormányozni”. Ezek azonban nem társadalmi, hanem 
politikai feltételek. Ha ezek fennállnak, a politikai hatalom valóban könnyebben megdönthető, 
ez azonban önmagában nem vezet egy új termelési mód kialakulásához{990}. Nem véletlen, hogy a 
marxista színezetű forradalmak többnyire vagy háborús összeomlások után következtek be, amikor a 



hatalom nyilvánvalóan nem tudott, a „nép” pedig a háborús szenvedések után nyilvánvalóan nem akart 
az addigi módon élni; illetve ráépültek polgári forradalmakra és felszabadító háborúkra, (prekapitalista, 
illetve leigázott társadalmak felkeléseire), amelyekben a társadalmi feltételek – legalábbis a belső feltételek 
– valóban forradalomra-érettek voltak, csak éppen nem egy kapitalizmuson túli társadalom, hanem éppen 
hogy a polgári társadalom, illetve a független nemzeti fejlődés megteremtésére. (Később még vissza kell 
térnünk arra, az államszocializmusok történetét meghatározó további tényezőre – és az ebből adódó 
sajátosságokra – is, hogy azokban a társadalmakban, ahol a polgári forradalmak marxista továbbfuttatása 
következett be, erre éppen azért kerülhetett sor, mert a centrum-periféria viszonyok miatt a polgári 
forradalom sem győzedelmeskedhetett a klasszikus módon). 
  
Egy másik igen problematikus elem a forradalmak „nembelisége”. Ha a forradalom-megdöntötte 
zsarnokság (mint egy szűk csoport partikuláris érdekének erőszakos érvényesítése) távolabb van is a 
„nembeliségtől”, azért a felkelt „nép” nézőpontja sem azonos a „Nemével” (s még kevésbé azonos a 
„Nemmel” a forradalmat meghatározott irányba terelni próbáló kisebbség). Jól kifejezi ezt a forradalmi 
erőszak. (Lehetnek ugyan viszonylag erőszakmentes forradalmak is, a proletárdiktatúra azonban már 
önmeghatározásában sem erőszakmentes). Márpedig az erőszak gyakorlása (főként ha az 
emberéletek kioltásába torkollik) a nembeli etika legfőbb törvényével kerül szembe. (S legfeljebb 
ugyanazzal a logikával igazolhatja magát, mint a háborúk irányítói: a „még több áldozat” elkerülésének 
etikailag igencsak ingatag érvére támaszkodva). De már az ellenerők totális tagadása is éppenséggel 
nem a „nembeliség”, hanem részérdekek érvényesítésére vall, s mint korábban bizonyítani 
igyekeztünk, a forradalmak ezen vonása éppúgy a polgári társadalom individualisztikus 
lényegének kifejeződése, mint maga a pártrendszer (a partikularitás, a rész-volt felvállalása, a 
különböző érdekek ilyen részérdekekké-egyesítése, a társadalom – politikai – részekre tagolása: a „párt” 
szó eleve magában hordja a partikularitásnak ezt a polgári etoszát). A marxisták (bár elvben elutasítják, a 
gyakorlatban azonban lényegében) az első pillanattól elfogadják a partikularitások piaci versenyeként 
működő polgári pártrendszert, (ahol módjuk van rá, belépnek a parlamentek politikai piacára is), és a 
maguk „forradalmának” élcsapatát (polgári) pártjelleggel szervezik meg. Az anarchistáktól eltérően 
a marxista pártok megjelennek a polgári pártrendszerben; de persze az anarchisták is „pártként” 
szerveződnek meg: az antikapitalista mozgalmak az első perctől kezdve – a polgári pártrendszernek 
megfelelően – (partikuláris csoportokként) marják egymást{991}. Amikor „forradalmat” hajtanak végre, 
s létrehozzák a maguk diktatúráját (gyakorlatilag megszüntetve a polgári pártrendszert) 
egyetlen pártként a színen maradva abszurd módon továbbra is megőrzik ezt a pártjelleget, 
mintha csak le akarnák leplezni az önmagukat a nembeliség egyedüli képviselőjeként feltüntető 
ideológiájuk hamisságát, és fennen azt akarnák hirdetni magukról, hogy „de hiszen mi csak egy rész, egy 
partikuláris érdek képviselői vagyunk”{992}. A „proletár” forradalomnak is ez a pártként megszerveződő 
(vagyis a polgári társadalmak politikai rendszerének sajátosságait magában hordó) „élcsapat” a mozgatója, 
s a „proletariátusnak” erre az „élcsapatára” éppen úgy érvényes a politikai elidegenedés, (a 
társadalomhoz a politika öntörvényűvé váló alrendszere által eltorzított viszonyulás), mint az 
általuk bírált polgári pártokra. (Az a többek által kimutatott összefüggés, hogy az őket üldöző 
államhatalom – például Oroszországban a cári Ohrana – módszereit veszik át,{993} csak szélsőséges példája 
annak az általános hatásnak, ahogy a polgári társadalmak politikai szférájának elidegenedése áthatja ezeket 
a „forradalmi” pártokat is). 
  
A politikai elidegenedés mellett a másik következménye a pártként való megszerveződésnek a 
mozgalmak militarizálódása. Ez megint a forradalom-fetisizmusból következik: a mintájukul szolgált 



polgári forradalmak (a fegyvereket és a fegyvereseket, mint említettük, gyári módon használó) fegyveres 
felkelések voltak, s ezért kezdettől fogva ilyen küzdelmekre készültek. (Ahogy az „osztályharc” 
kategóriája sugallja a „forradalom” szükségességét, magát az „osztályharc”-fogalmat és a hozzá 
kapcsolódó militarista fogalomrendszert meg a forradalom-fetisizmus táplálja). A harcos marxista 
szervezetek mielőtt valódi tömegszervezetekké váltak volna, ráadásul sok helyütt összeesküvő-típusú 
(elit)szervezetekként jelentek meg, s csak ezeknek a forradalmi változások kiváltására való nyilvánvaló 
képtelensége vezetett ahhoz, hogy áttérjenek a katonai jelleggel megszervezett tömegirányításnak arra a 
módjára, amit a világ bolsevik-típusú pártszervezetként ismert meg.{994} A párt katonai jellegű 
megszervezése azután igen lényeges tényezője volt a forradalom utáni időszaknak is, amikor ez 
a kialakult militáris jelleg a társadalomirányítás további menetét is meghatározta. 
  
A forradalmak polgári jellegéhez tartozik az is, hogy a radikális és céltudatos innováció, amit érvényre 
hivatottak juttatni, időlegesen mindig a szerves fejlődés megtörését jelenti. Túlélési stratégiák című 
könyvünkben (Kapitány–Kapitány, 2007) úgy fogalmaztunk – éppen a forradalmak kapcsán –, hogy egy 
társadalomban akkor lesz jellemzővé a szervetlenség, „ha az új részek – jelenjenek meg a politikai 
hatalomban, vagy a társadalom bármely más alrendszerében – úgy feszítik szét a régi rendszert, hogy 
másfelől a rendszer-egész hatása (sem a rendszer „lényegi magjának”, sem a rendszer többi részének 
hatása) nem tud bennük érvényesülni, s ekkor előállhatnak mindazok a negatív jelenségek, amelyeket 
korábban a részek túlságos önállósodásával vagy adekvát hatókörükön való túlterjedésével 
jellemeztünk”{995}. A polgári forradalmak egyrészt mindig a társadalom szervetlenné vált elemeinek 
kiiktatását, a polgári fejlődés szerves építkezésének biztosítását szolgálják, eredményükben 
tehát a szerves fejlődés eszközei. Ezt azonban olyan – politikai – cselekvéssorozaton keresztül 
viszik végbe, amely maga az addigi szerves fejlődés számos szálának szétszakításával, és az 
innováció elszabadulásával jár (ezért keltik a forradalmak a parttalan szabadság érzetét: „minden 
megváltoztatható”, „minden lehetséges”). De ezért is kell azután a forradalmakat mindig leállítani és a 
viszonyokat konszolidálni (helyreállítva a szétszakadt szálakat). A forradalmak szervetlenségi 
mozzanata a polgári társadalom szerves fejlődésének elemeként funkcionál, (éppúgy, ahogy a piac 
anarchiája vagy a tőkés társadalmak megannyi irracionális, romboló-pusztító – és egyértelműen szervetlen 
– „innovációja”{996} képez „ellentmondásos egységet” a tőkés társadalom sokáig szerves és rendszerszerű 
működésével). A forradalom fetisizálói – elszakítván a forradalmakat a mögöttük álló (szerves) 
polgári fejlődéstől –, csak a „felszabaduló” (valójában csak elszabaduló) innovációs potenciált 
látják a forradalmakban{997}. A szellemi termelő, ha forradalomhívővé válik, úgy véli, hogy nem kell a 
szerves fejlődés feltételeivel bíbelődnie, csak forradalmasítani kell a világot{998} (egészen a folyók 
folyásirányának megfordításáig). Minthogy a szellemi termelésnek lényege az innováció (és a 
társadalmi viszonyok alakítása), a forradalom bűvöletében sokan úgy gondolják, hogy éppen az 
lenne a szellemi termelés megvalósulásának legtökéletesebb formája, ha a forradalmat 
állandósítanák. Ebből születik a „permanens forradalom” jelszava; ám az elszabaduló forradalmi 
attitűdnek egyrészt csak az a következménye, hogy a „forradalmárok” mind több területen 
ütköznek a valóság ellenállásába, a megtört szervességű fejlődés mind több területen jelzi a 
voluntarizmus folytathatatlanságát; másrészt szó sincs arról, hogy a „forradalom” lenne a szellemi 
termelési mód adekvát formája. A szellemi termelési mód lényege, hogy valamilyen szinten 
mindenki szellemi termelővé válik, s ez lehetetlen olyan viszonyok között, amelyek, mint a 
forradalmak, jelentős mértékben rombolásra irányulnak. A szellemi termelők jelentős része is 
ezenközben – különböző értékek védelmezőjeként (hiszen ez is a szellemi termelés fontos funkciója) – 
szükségképpen szembekerül a forradalom avantgardistáival, vagyis a szellemi termelés különböző 



elemei a forradalmakban nem tudnak összeépülni, hanem egymás ellenében lépnek fel és 
kioltják egymást. (Arról most nem is beszélve, amit az előző fejezetben említettünk, hogy a forradalom 
erőszakos cselekedetei eleve ellentétesek a szellemi termelés alapértékének tekintendő humanizmussal, a 
humanista célok jegyében időlegesen szentesített gyilkos erőszak etikai ellentmondás{999} – 
márpedig már a „szobatudós” Marxék számos „vérszomjas” megjegyzése arra utalt, hogy e tekintetben 
alkalomadtán ugyanazt az utat vállalták volna fel, mint a politikai ellenlábasukká lett tapasztalt 
barikádharcos, Bakunyin). A polgári társadalomnak szerves fejlődése érdekében – éppen a tőke sajátos 
természete folytán – ideiglenesen szüksége adódhat a forradalom szervetlen rombolására, a szellemi 
termelési módnak azonban integratív lényegétől idegen a forradalom. 
  
Persze nem mellékes, hogy hogyan használunk egy fogalmat. A „forradalom” szót – éppen annak 
köszönhetően, hogy a polgári társadalmakban „dicsőséges” képzetek kapcsolódnak hozzá, és nem 
mellékesen a hármas polgári eszmény, a szabadság, egyenlőség és testvériség legtisztább megjelenési 
formájának tűnik – szűkebb jelentésén kívül egyre több mindenre használják; a fogalom inflálódik, s már 
nem csak „ipari forradalomról”, „tudományos-technikai forradalomról”, de „divatforradalomról”, 
„életmódforradalomról” és még ki tudja hányféle forradalomról beszélnek. Ezekben a kifejezésekben a 
„forradalom” lényegében az innováció szinonimája, (bár persze olyan innovációé, amely a polgári 
társadalom lényegi természetének megfelelően versenyen alapszik, és a korábbiak kiiktatásával jár, tehát még 
e „szelídebb” formáiban is magában hordja a szervesség időleges megtörésének mozzanatát). A 
társadalom innovációja a szellemi termelő fontos értéke, így a „forradalomhoz” ebből a szempontból 
kapcsolódó asszociációk megerősíthetik a szellemi termelők vonzódását a „forradalmiság” iránt. A 
hatékony társadalmi innováció azonban éppen hogy nem „forradalmi”, hanem szerves 
természetű. 
  
Összegezve az eddigieket, a „forradalmakat” tehát mind a polgári társadalomban, mind annak marxista 
ellenzékében eszményítés övezi; ám véleményünk szerint a „szocialista” forradalmak a forradalmak 
mibenlétének félreértésén alapulnak; a marxista forradalmárok egy polgári eszményt próbálnak meg úgy 
utánozni{1000}, hogy elválasztják polgári alapjaitól (és ezzel teljesen szervetlenné teszik). 
  
A polgári forradalmaknak van még egy olyan vonása, amely utánozhatatlanná, történelmi 
értelemben egyszerivé teszi őket. Feudális monarchiákkal szemben lépnek fel, amelyekben 
nemcsak az állam erőszakmonopóliuma érvényesül, hanem amelyek társadalmi rendje is az erőszak 
monopóliumán alapul. Ezt az erőszakmonopóliumot pedig ritka szerencsés körülmények 
kivételével, csak egy másik társadalmi alany által vezérelt erőszak törheti meg. A kapitalizmus 
(társadalmi rendje) azonban – ha hatalma biztosítása érdekében használja is az állami erőszak eszközeit –, 
alapjaiban nem erőszakon, hanem „szerződéses” viszonyokon, – és „szerződés-monopóliumon” – 
alapszik, s ezért megdöntése is alighanem inkább a „szerződések” felmondását jelenti, (lásd erről az 
utolsó fejezetet), mintsem erőszak alkalmazását. A „forradalmak” tehát alighanem mindig „antifeudális” 
forradalmak. A polgári forradalmak szervezett erőszaka eredményként létrehozza a polgárság 
államát, amely a feudális erőszakmonopólium helyére lép, s minimum „éjjeliőrként”, maximum a 
gazdasági folyamatok korrektoraként segíti a tőkés társadalom rendjének fenntartását; legfőképpen pedig 
– mint „nemzetállam” – átveszi a vallástól a társadalmi viszonyok legfőbb legitimálójának a szerepét. Az, 
hogy az úgynevezett szocialista forradalmak etatizmusba torkollnak, nem a polgári 
forradalmaktól való különbségüket jelzi, hanem éppen azt bizonyítja, hogy túlságosan is a 
polgári forradalmak utánzatai voltak, s azért is lettek „etatistábbak” bármely tőkés etatizmusnál, 



mert a forradalmakra megszerveződött gépezetek öncélúvá váltak, (öncélúbbakká, mint a külön 
érdekét persze a polgári társadalmakban is érvényesíteni próbáló állam valaha is válhat) nem 
állván mögöttük az az osztályhatalom, amelynek megszerzése a polgári forradalmak célja és 
eredménye{1001}. 
  

A „szocialista forradalmakról” érdemes kissé részletesebben is meghallgatni Camus 
véleményét, aki egyébként eléggé egyértelműen látta ezek polgári jellegét (mint ahogy a 
marxizmusban továbbélő egyéb polgári illúziókat is{1002}). Camus a „lázadást” igenli, (és 
„alkotó forradalomnak” nevezi), de szembeállítja azt az államszocializmust létrehozó, 
antropológiai-erkölcsi megalapozottság nélküli s ezért zsarnokságba torkolló, általa „nihilistának” 
nevezett forradalommal „A hódító forradalom, nihilista eltévelyedettségében, mindazokat 
fenyegeti, akik az ő ellenében szándékoznak fenntartani az egységet a totalitásban. Korunk, s 
még inkább a holnap történelmének egyik iránya az a harc, mely a művészek és az új hódítók 
között, az alkotó forradalom tanúi és a nihilista forradalom építői között dúl” (Camus, 1992, 
p. 313). Eltekintve attól, hogy ebben a beállításban nem szerepel a kor harmadik 
főszereplője, a tőke, (minthogy Camus a sztálinizmus tapasztalatai nyomán érthetően, de 
egyoldalúan a szellemi termelők fő ellenfelének az államszocializmust tartja); ez a gondolat 
arra utal, hogy a szellemi termelőt az ő számára megtestesítő (a tiszta Szellemet, a Szellem 
egészét képviselő) „művészek”{1003} csoportja, vagyis maga a szellemi termelés – miként mi is 
hangsúlyoztuk – óhatatlanul szembekerül a partikuláris szempontokat képviselő (és 
„hivatásossá” váló) „forradalmárokkal”. 
  
Látva a Szellem és a politikai „forradalom” közti ellentmondást, Camus szükségszerűnek 
érzi, hogy mindazok, akik politikai úton próbálnak valamit ráerőszakolni a társadalomra, 
egyúttal fel kell vállalják az etikai szempontok felfüggesztését is. (Mint ahogy valóban ez 
történik mind a bolsevik forradalom, mind pedig az annak ellenképeként bemutatott fasiszta 
„forradalom” etatizmusában – mely utóbbi, s ebben valóban párhuzamba állítható a 
bolsevizmussal, szintén felhasználja a szellemi termelés – különösen az igazgatási szellemi 
funkció – eszközeit társadalomformáló aktivitása érdekében.) „Ernst Junger, aki a filozófia 
látszatába öltöztette a nácizmust, a nihilizmus formuláit választotta: ’A szellem elárulja az 
életet, s erre a legcsattanósabb válasz a szellem elárulása a szellem által, a jelen idők 
legnagyobb, legkegyetlenebb élvezete, részt venni a pusztítás munkájában’”. (Camus, 1992, 
p. 207). De – folytatja Camus –, „Nincs igazunk, ha egy kalap alá vesszük a fasizmust és az 
orosz kommunizmust. (…) A fasizmusnak esze ágában sem volt felszabadítani minden 
embert, néhány embert szándékozott csupán felszabadítani, a többieket leigázni akarta. Az 
orosz kommunizmus, legfőbb alapelve szerint, minden ember felszabadítására törekszik, 
miközben átmenetileg szolgaságba taszítja őket. Szándékában nagyra törő, ezt ismerjük el. 
Azonos politikai cinizmust fedezünk fel azonban mindkét rendszer eszközeiben, s ezt egy 
forrásból, a morális nihilizmusból merítették.” (Camus, 1992, p. 280-281). 
  
Camus a „forradalmi” gondolkodás még egy fontos sajátosságára rámutat: a forradalmak – a 
fennálló világrend tudatos lerombolói – óhatatlanul szembekerülnek a világrend legfőbb 
legitimálójával, az Istennel –, s ezért vagy ateizmusra hajlamosak, vagy, s talán ez még 
jellemzőbb: új istenséget próbálnak állítani a régi helyébe. „A Társadalmi szerződés az új vallás 
kiszélesítése és dogmatikus előadása; az új vallás istene a természettel összekevert ész, s földi 



képviselője, a király helyett, a közakaratban megnyilvánuló nép.” (Camus, 1992, p. 139). Ha 
Isten a nembeliség szinonimája, Isten megkérdőjelezése vagy a nembeliség szempontjának 
elutasításával jár, vagy azzal, hogy a nembeliséget megpróbálják valamely képviselője által 
megtestesíteni (így lép a „Nem” helyébe a „nép” illetve azt helyettesítendő a polgárok 
Parlamentje vagy valamely – például a bolsevik – politikai párt). Isten végletes 
megkérdőjelezésének jelenségét Camus a huszadik századi gondolkodásra oly nagy hatást 
gyakorolt Nietzsche kritikáján keresztül mutatja be{1004}. Az Isten elleni lázadás (s ha ennek 
alapja a polgári forradalom, akkor ez újabb közvetett bizonyíték a forradalom specifikusan 
polgári volta mellett) az individuum lázadása: annak kifejeződése, hogy az ember (az ember 
mint egyediség) túlfut önmagán{1005}. De éppen ezért a valóságos megoldás nem a végletes 
individualizmus válasza, Isten nietzschei „megölése”, hanem a rádöbbenés arra, hogy Isten 
nem egyéb, mint az emberiség, a Nem. Az egyes ember így nem marad egyedül. Isten és 
ember viszonyát a polgári társadalom individualizálta: két individuum szembenállásaként 
„személyesítették meg” azt, ami igazából egy magasabb egység, a „Nem”, és egyedei 
azonossága és egyszersmind nem-azonossága. (Aki a Nem helyett Isten fogalmát akarja 
használni, annak is azt kellene látnia, hogy Isten csak úgy lehet a világ teremtője s egyúttal 
mindenható, tehát a világ kormányzója is, ha tartalmazza a világot, ebből viszont az 
következik, hogy mindannyian Isten részei vagyunk, s úgy hatalmasabb nálunk, ahogy az 
Egész a részeinél, s csak annyiban más, mint mi. Másfelől ugyanezen okból az – 
egyediségében tekintett – ember, az „emberi lény” sosem „istenülhet”, sosem léphet Isten 
helyébe, egy rész nem helyettesítheti azt, aminek a része). A szocialista forradalmak 
„istentelensége”, ha egyúttal a nembeliség elutasítása, filozófiai szempontból is 
szembekerülés a „szellem” természetével (s ezért „nihilizmus”); ha pedig a „nembeliséget” 
úgy akarják fenntartani, hogy másik, mesterséges istent{1006} állítanak a régi helyébe (márpedig 
az államszocializmusok számos eleme nemcsak hogy kvázi-vallásosnak bizonyult, de a 
kommunista ideológia rituális környezetének kialakítása során sok esetben kifejezetten a 
hagyományos vallási formák utánzásával próbálkoztak), akkor egy olyan világkép keletkezik, 
amelyben egy rész „istenítésével” a forradalom egy partikularitás (totalizált) uralmának 
ideológiai megalapozásába torkollik. 

  
A forradalmak tehát sokféle szempontból is jellegzetesen polgárinak (és a szellemi termelési mód 
logikájától idegennek) bizonyulnak, ezért valószínűnek látszik, hogy forradalmak igazából csak polgári 
forradalmak lehetnek, s Marxék elképzelése a „szocialista forradalomról” tévedésen alapszik. Ennek 
ellenére a marxista mozgalmak számára pozitív célként jelent meg a tizenkilencedik században a 
„proletárforradalom”, majd a huszadik században lényegében az szakította ketté a marxista mozgalmat, 
hogy a mozgalom adott frakciója lemondott-e erről a célról (ezt a logikát követve azonban mint később 
kiderült) az új társadalmi formáció, az új termelési mód létrehozásáról is; vagy felvállalta a forradalom 
kirobbantását. 
  
Ahol sikerült politikai győzelemig vinni a forradalmat, ott a forradalmat irányító szervezetek létrehozták a 
maguk munkás (vagy munkás-paraszt) államát, s minthogy önnön forradalmukhoz nem ambivalens 
viszony fűzte őket, mint a polgárokat, hanem tisztán pozitív, hiszen (az új társadalomépítéshez kellő 
társadalmi feltételek híján) csupán erre támaszkodhattak, ezért a kialakuló államszocializmusok 
irányítói e forradalmakat ideológiájukban mindig eszményiként próbálták ábrázolni{1007}. Itt 
azonban olyan ellentmondás keletkezett, amelyet nehezen tudtak áthidalni. A forradalom káoszából 



ezekben a forradalmakban is állam emelkedett ki, amelynek konszolidálnia kellett a társadalom 
működését. Ezt többé-kevésbé diktatórikus módon mindenütt meg is tette; kialakultak az etatista jellegű 
„szocializmusok”. A konszolidáció természetesen véget vetett a forradalmi állapotoknak, az állam 
ideológiájának azonban továbbra is fenn kellett tartania a forradalom kultuszát, egyrészt mert az 
államhatalmat pusztán a győztes forradalom legitimálta, másrészt mert a célul tűzött, a kapitalizmust 
meghaladó társadalom és a valóság közti távolság egyértelművé tette, hogy a forradalom vagy nem úgy 
sikerült, ahogy tervezték, vagy nincsen vége. Ha nincsen vége, ebből az következik, hogy az embereknek 
valamilyen értelemben „forradalmároknak” kell maradniok. A fő nehézséget annak meghatározása 
jelentette, hogy milyen értelemben. Mert a harcoló forradalmár minden konszolidált rendszer természetes 
ellensége, a konszolidálódni próbáló államszocializmusé is, így az államszocializmusok vezetése 
természetesen nem kívánhatta a „harcoló forradalmárok” tömeges jelenlétét. Sztálin alapvető törekvése 
az volt, hogy a hatalom konszolidációja érdekében teljesen megsemmisítse a társadalom „forradalmi” 
potenciálját, és ezt nagyjából el is érte. Nagyjából ez történt minden államszocializmusban. (Castróék a 
„harcoló forradalmár” szerepét feladni nem akaró Guevarát udvarias formában száműzték az országból). 
A „forradalmár” eszményét a fegyelmezett pártkatona eszményévé alakították. (Minthogy a 
tömegektől a forradalmakban is a fegyelmezett, irányított katona magatartását várják el, ez csak annyiban 
jelent lényeges változást, hogy a „forradalmár” eszményt megfosztják az aktív, cselekvést-kezdeményező 
lázadó attitűdjétől). Ahol a konszolidáció után is fenntartják a „forradalmi aktivitást”, mint például a 
„kínai kulturális forradalomban”, ott is arról van szó, – még a „tüzet a vezérkarra” jellegű akciók 
esetében is –, hogy a (párt)állam legfőbb vezetése fegyelmezett, irányított katonáiként vezeti harcba a 
tömegeket (a vezetésnek a legfőbb vezetés szempontjából nemkívánatos alcsoportjai ellen). Még ez a 
fajta tömegmozgósítás is veszélyes azonban, így a konszolidáló államszocializmusok többnyire viszonylag 
gyorsan megszabadulnak az ilyen „forradalmi” maradványok utolsó elemeitől is. A „forradalom” 
eszményítésének ezek után már pusztán ideológiai szerepe marad (és ki is ürül){1008}, ezt a kiürülést olyan 
lehetetlen kategóriákkal próbálják meg olykor áthidalni, mint a „hétköznapok forradalmisága”, ami 
elvben valamiféle állandósult, a mindennapi lét egészét átható forradalmi beállítódást és lelkesültséget 
próbál jelenteni, a gyakorlatban azonban a fegyelmezett, katonai végrehajtás eszményének a semmilyen 
értelemben sem forradalmi hétköznapokra való kiterjesztését jelenti. 



Politikai elidegenedés 

A forradalom fetisizálása már a tizenkilencedik században létrehozta az e forradalom előkészítésére 
szerveződő politikai szervezeteket, ezek több helyütt sikeresen átvették a hatalmat és a munkásosztály-
fetisizmus mellett a forradalom-fetisizmus is a kialakuló államszocializmusok jellegét meghatározó sajátos 
tényezők egyike lett… De – mint a marxista mozgalom kettéhasadása kapcsán már említettük – a 
forradalomra készülő szervezetek végülis a marxistáknak csak az egyik irányzatát tömörítették, a másik 
irányzat nem kívánt forradalmat végrehajtani. Mindkét irányzat közös nevezője volt azonban, hogy 
alapvetően politikai szerveződések voltak, elfogadták a „politikának” a polgári társadalomban kialakult 
önálló alrendszerét, s bár a szocialisták és kommunisták az elméletben minden elidegenedés, 
közte a politikai elidegenedés megszüntetését hirdették, a gyakorlatban maguk is a politikai 
elidegenedés talaján kialakult eszközök használatára rendezkedtek be{1009}. Már maga Marx és 
Engels is belépett a politikai harc arénájába, és – mint ezt már többször felemlegettük – ennek jegyében és 
ehhez képest mind kevesebb figyelem esett az új termelési mód feltételeinek vizsgálatára. A politikai 
elidegenedés lényege a Nem szempontjából az, hogy a politikai alrendszer önállósodik, 
öncélúvá válik és olyan politikai formákat, politikai küzdelmeket, politikai szereplőket hoz létre, 
amelyek nem az emberi Nem, hanem egyes szűk csoportok érdekeit jelenítik meg; s a 
társadalom legfontosabb viszonyai helyett ilyenkor csoportok és személyek hatalmi küzdelmei 
határozzák meg a politika (azaz a közügyek körüli aktivitás) tartalmát és fő témáit (azaz 
„frontvonalait”). Az egyén szempontjából a politikai elidegenedés azzal jár, hogy lehetséges 
törekvései leszűkülnek politikai-hatalmi célok követésére (legalábbis ezek válnak a 
legmeghatározóbbakká). Az államszocializmusoknak is fontos jellemzője volt – a forradalom-
fetisizmustól függetlenül is – a politikai elidegenedés, ami egyrészt azt jelentette, hogy mint 
minden politikai pártban, az államszocializmust létrehozó marxista pártokban is kialakult és 
dominánssá vált az ügyek intézésére, a dolgok igazgatására, s a hatalom megszerzése után a 
hatalom fenntartására irányult pártbürokrácia{1010}, s e pártbürokrácia, mint „politikai osztály” (a 
weberi fogalmak szerint inkább mint „politikai rend”), s talán még pontosabban: mint „politikai 
hivatásrend” a társadalom egyedüli irányítójának szerepébe került, s mindent áthatott és felülírt – 
legalábbis megpróbált áthatni és felülírni – a maga politikai szempontjaival. (Azért is tűnhetett 
sokak szemében „osztálynak”, mert azt a szerepet is ez a csoport vállalta magára, – legalábbis nem 
engedte át senki másnak – amit az osztálytársadalmakban a politikai hatalom mögött álló – a termelési 
viszonyokat meghatározó és uraló – uralkodó osztályok töltenek be). Mindez másrészt azt is jelentette, 
hogy az ezen csoportok által uralt társadalmak „politikai társadalmakká” váltak, vagyis mindazt, 
ami általában a gazdaság, a kultúra, és (a minden hatótényezőt magábanfoglaló) „társadalom” 
mozgásainak eredőjében létrejön, politikai úton próbálták meg létrehozni; a politikum messze 
túlhaladt „normális” (a politikai alrendszernek a társadalom egészéhez viszonyítva arányos) 
hatókörén. 
  

Érdemes végigkövetni, miként írta le maga Marx az elidegenedés mibenlétét – a gazdasági 
elidegenedést illetően. „A tárgy elsajátítása olyannyira elidegenülésként jelenik meg, hogy 
minél több tárgyat termel a munkás, annál kevesebbel bírhat, s annál inkább termékének, a 
tőkének uralma alá kerül…. Minél inkább kidolgozza magát a munkás, annál hatalmasabb 
lesz az idegen, tárgyi világ, amelyet magával szemben létrehoz, annál szegényebb lesz ő 



maga, az ő belső világa, annál kevesebb lesz az ő sajátja. (…) A munkás beleteszi az életét a 
tárgyba, de az immár nem az övé, hanem a tárgyé. Minél nagyobb tehát ez a tevékenység, 
annál tárgynélkülibb a munkás. Ami a munkája terméke, az nem ő. Minél nagyobb tehát ez a 
termék, annál kevesebb ő maga. A munkásnak a maga termékében való külsővé-idegenné válása 
nemcsak azzal a jelentőséggel bír, hogy munkája tárggyá, külső egzisztenciává válik, hanem, 
hogy rajta kívül, tőle függetlenül, idegenül egzisztál és vele szemben önálló hatalommá válik, 
hogy az élet, amelyet a tárgynak kölcsönzött, ellenségesen és idegenül lép vele szembe”. 
(Marx, 1981, MEM, 42, p. 84). Marx ez ellen a gazdasági elidegenedés ellen indítja a maga 
antikapitalista politikai mozgalmát. De a politikai elidegenedés nagyon hasonlóan működik: 
minél nagyobbak a politikai célokra mozgósított tömegek politikai erőfeszítései, annál 
hatalmasabb lesz a politikai szféra idegen, tárgyi világa, amelyet magával szemben létrehoz, 
annál szegényesebbek lesznek önmaga érdekeinek érvényesítésére fordított erőfeszítései, a 
politikából annál kevesebb lesz az ő sajátja. A tömegek politikai erőfeszítései olyan politikai 
szférát (intézményrendszert, aktorokat, politikai célokat) hoznak létre, amely hozzájuk 
képest külső egzisztenciává válik, rajta kívül, tőle függetlenül, idegenül egzisztál és vele 
szemben önálló hatalommá válik; az aktivitás, amit politikai célok kivívásába fektetett, 
ellenségesen és idegenül lép vele szembe, („saját” államhatalma formájában){1011}. 
  
Továbbfolytatva: „A nemzetgazdaságtan a munka lényegében való elidegenülést elrejti azzal, 
hogy nem a munkás (a munka) és a termelés közötti közvetlen viszonyt veszi szemügyre”. 
(„Az államszocialista ideológia – tükrözhetnénk tovább a gondolatot – a politikai 
elidegenülést elrejti azzal, hogy nem a tömegek és a regnáló politika közötti közvetlen 
viszonyt veszi szemügyre”.) „Persze; a munka csodás műveket termel a gazdagoknak, de 
kifosztottságot termel a munkásnak. Palotákat termel, de a munkásnak odúkat. Szépséget 
termel, de a munkásnak megnyomorodást. Gépekkel helyettesíti a munkát, de a munkások 
egy részét barbár munkára veti vissza, másik részét pedig géppé teszi. Szellemet termel, de a 
munkásnak ostobaságot, kretenizmust termel.”(Marx, 1981, MEM, 42, p. 85). A politikai 
elidegenedés hatalmas politikai gépezeteket termel az államhatalomnak, de politikai 
alárendeltséget, az érdekek kifejezésének elfojtását a tömegek oldalán. „Gépesíti”, terveknek 
alárendelt mechanizmussá egyszerűsíti a „politikai” tevékenységet, de a tömegeket egyfelől 
megfosztja a politizálás, önszerveződés minimumától is, másfelől mind nagyobb számban a 
politikai gépezet végrehajtó csavarjaivá teszi őket. Mindent áthat politikával, de a tömeg 
politikai tudatát a teljes eszköz-, és cselekvésképtelenségig fejleszti vissza. Az egyik oldalon 
hatalmat, a másikon kiszolgáltatottságot, a politika általi „felfalatást”, meggyilkoltatást, 
megkínzatást, megaláztatást termel, illetve a manipulált tömeg politikai analfabetizmusát Az 
ok mindkét esetben ugyanaz: a tevékenység feletti rendelkezés hiánya, ami az egyik esetben 
tulajdonnélküliséget jelent, a másik esetben a dolgok feletti közvetlen irányítás hatalmától 
való megfosztottságot. 
  
„Miben áll mármost a munka külsővé-idegenné válása? Először is abban, hogy a munka a 
munkás számára külsőleges, azaz nem tartozik lényegéhez, hogy tehát munkájában magát nem 
igenli, hanem tagadja, nem jól, hanem boldogtalannak érzi, nem fejt ki szabad fizikai és 
szellemi energiát, hanem fizikumát sanyargatja és szellemét tönkreteszi. Ezért a munkás csak 
a munkán kívül érzi magát magánál levőnek, a munkában pedig magán kívül levőnek. 
Otthon akkor van, amikor nem dolgozik, és amikor dolgozik, akkor nincs otthon. Munkája 



ennélfogva nem önkéntes, hanem kényszerű, kényszermunka. Ezért nem szükséglet 
kielégítése, hanem csak eszköz rajta kívül levő szükségletek kielégítésére. A munka idegensége 
tisztán előtűnik abban, hogy mihelyt nem egzisztál fizikai vagy egyéb kényszer, úgy 
menekülnek előle, mint a dögvész elől. A külsőleges munka, az a munka, amelyben az ember 
külsővé-idegenné válik. Az önfeláldozás, a sanyargatás munkája. Végül a munka 
külsőlegessége a munkás számára megjelenik abban, hogy nem az ő sajátja, hanem 
másvalakié, hogy nem az övé, hogy benne ő nem önmagához, hanem másvalakihez 
tartozik”. (Marx, 1981, MEM, 42, p. 86). A politikai elidegenedés is azzal jár, hogy az ember 
az eredetileg szabad érdekkifejtést jelentő politikai tevékenységben nem érzi jól magát, csak 
rajta kívül – tehát akkor, amikor a politika „békén hagyja” – érzi magát „magánál lévőnek”, 
„politizálása”, a hatalom általi mozgósítása: kényszer, s legfeljebb csak eszköz egyéb 
szükségletek kielégítésére. A tömegek számára egyértelmű, hogy a politikai elidegenedés 
világában{1012} a politika nem az övék, hanem másvalakié (a politika irányítóié); a politikában 
ők nem önmagukhoz, hanem másvalakikhez tartoznak, vagyis az államszocializmus nem az 
ő szocializmusuk, hanem „valakiké másoké”{1013}. 
  
Talán még lényegesebb vonása a munka elidegenedésének, amit az első fejezetben idéztünk, 
hogy tudniillik: „elidegeníti az embertől a nemet: a nembeli életet számára az egyéni élet 
eszközévé teszi”: ez is lezajlik a politikai elidegenedésben is, miáltal a politika maga is csak 
mint egyéni célok képviselete látszik reálisnak, a politikai tevékenység és a nembeli 
szempontok képviselete – bár a politika magát a nembeliség képviselőjének igyekszik 
beállítani –, a valósággal szembenéző társadalomszemléletben egymástól 
összeegyeztethetetlenül távolinak tűnik{1014}. A politikai elidegenedésben a Nem szempontjai 
helyett egyéni partikularitások lépnek fel egymással szemben, s ezek számára ez is a 
természeti állapot; az egyes ember (és csoport) a másikban ellenségét látja. „Mikor az ember 
önmagával áll szemben, akkor a másik ember áll vele szemben. Ami áll az embernek a 
munkájához, munkája termékéhez és önmagához való viszonyáról, az áll az embernek a 
másik emberhez, valamint a másik ember munkájához és munkájának tárgyához való 
viszonyáról. Egyáltalában az a tétel, hogy az embertől elidegenült a nembeli lénye, annyit 
jelent, hogy az egyik ember elidegenült a másiktól, mint ahogy mindegyikük az emberi 
lényegtől”. (Marx, 1981, MEM, 42, p.89). A tőkés társadalomban, amelynek alapja az 
önértékű individuum, ez a természetes állapot; a tőkés társadalom a Hobbes-i „mindenki 
harca mindenki ellen” elv alapján szerveződik meg, politikai élete partikuláris 
individualitások versenye-harca. Már maga az osztályharc (az osztályok közötti viszony 
alapvetően harcnak látása-láttatása) is ezen a szemléleten alapul; a pártokra tagolt társadalom 
pedig e szemlélet gyakorlati kifejtése a politika szférájában. 
  
A polgári társadalom erre a terepre, a partikularitások harcának terepére csalogatja 
ellenfeleit is. A fent elemzett csapda, amelybe a marxista mozgalmak is beletévednek, maga 
a párttá válás. Már a modern kor első nagy politikai pártharcában, a tory-whig 
szembenállásban a politika polgári terepre terelése történik: a kapitalizmus „feudális” 
ellenzékét konzervatív (polgári) pártként jelenítik-szervezik meg, s később ugyanez történik a 
kapitalizmus „szocialista” ellenzékével is. Mint szó volt erről, ezzel a jelenorientált polgári 
társadalom mindkét lehetséges ellenfelét száműzi a jelenből, egyiket a „múltba”, 
másikat a „jövőbe”; s ami talán még lényegesebb: partikularizálja, társadalmi 



részérdekek képviselőjévé degradálja őket, vagyis eléri azt, hogy ezen 
antikapitalizmusok egyike se jelenhessen meg össztársadalmi alternatívaként. Mint 
ahogy egyetlen párt sem. A politikai aktivitás és autoritás csak részérdekek 
képviseleteként valósulhat meg, így a társadalom, mint „egész” a politikán kívül, a 
tőke irányító hatalma alatt maradhat. Marxék, akik felismerik a polgári politikai szféra 
másodlagosságát, a tőkés társadalom viszonyai általi meghatározottságát, mégis belemennek 
a pártharcba, s ezzel elfogadják ezt a partikularizációt: először egy részérdek (munkásérdek) 
képviselőjeként, tehát nem össztársadalmi alternatívaként lépnek fel, majd követőik, 
megszerezve a hatalmat, az államnak mint részérdeknek a képviseletét és egyeduralmát 
valósítják meg. A „munkások pártja” nemcsak hogy alkalmatlan az össztársadalom 
képviseletére (per definitionem, mint párt, nem is lehet az), hanem (éppen azért mert 
elfogadja a pártrendszert), állandóan rombolja is ennek lehetőségeit. 
  
A „pártdemokrácia” a részekre bontással nagyon jól szolgálja a tőke érdekeit. Néha ugyan 
megbicsaklik, (nagyon ritka, hogy rendszertagadó erő ezen az úton hatalomra kerül, de nagy 
ritkán előfordul), ám ha ez történik, a tőkének akkor még mindig ott van az eszköz, hogy a 
pártdemokráciát megkerülve, felfüggesztve biztosítsák a tőke hatalmát (lásd Chile, 1973, 
Grenada, 1983), vagy olyan pártokat juttatnak demokratikus úton hatalomra, amelyek 
megteszik ezt (mint Németországban,1933-ban), vagy, ha a rendszertámadás nem annyira 
vehemens, hogy érintse a többpárti parlamentáris rendszert, akkor a rendszerkritikai erők 
első kudarcait kiaknázva választásokon veszik vissza a hatalmat (mint a nyolcvanas években 
Nicaraguában). 
  
A bolsevik megoldás a polgári osztályhatalom biztosításának ennek a bonyolult 
rendszerében rejlő csapdát részben felismerve az egész parlamentáris (párt) demokrácia 
tagadójaként lépett fel, de önellentmondóan, maga is pártként; s a bolsevik típusú, 
rendszertámadó (és a pártrendszert megkerülő) forradalmak maguk is pártok akcióiként 
kerültek megszervezésre; s mivel szintén a politika abszolutizálásán alapultak, ugyanahhoz a 
politikai elidegenedéshez vezetnek, mint a politikai pártrendszer, csak egy még abszurdabb 
formához (az egypárt abszurditása csak politikai kifejeződése annak, hogy az 
államszocializmusok politikai tekintetben mindenképpen belül maradnak a polgári 
szemléleten, s annak abszurditását és lényegi antidemokratizmusát, a nembeliség 
szemléletével való szembekerülését a végsőkig feszítik azáltal, hogy egy partikularitást 
képviselő politikai párt elhallgattatja az összes többi partikularitás képviseletét{1015}). 
  
A marxisták már az „osztályharc” elmélet elfogadásával besétálnak a politikai 
elidegenedés zsákutcájába{1016}. Marxék, mint szellemi termelők, közvetlenül átélték a 
burzsoá–citoyen ellentmondást, amely – már a francia forradalomban, annak a burzsoázia 
általi thermidori „elárultatásában” – a politikai ellentét formáját is öltötte, s „citoyenként” 
felvállalták a burzsoázia elleni „osztályharcot” (kitágítva azt egy jóval szélesebb érvényű 
osztályharccá, a „proletariátus” és a tőke osztályharcává). Ezenközben nem ismerték fel, 
hogy a burzsoá és a citoyen szembekerülésében a „citoyen” a szellemi termelőnek még csak 
polgári alakja (hiszen eredetileg burzsoá és citoyen együtt van a „polgár” társadalmi 
kategóriájában); a citoyen-örökség általuk való felvállalása így egy polgári örökség átvállalása, 
beleértve ebbe a burzsoá-citoyen ellentét harci formájának, az ebből következő pártként való 



megszerveződésnek, és az „osztályharc” többi, polgárivá tevő elemének felvállalását is. Ha 
az „osztályharcon” csak azt értjük, hogy egy domináns termelési mód leváltásáért 
küzdenek egy másik termelési mód képviselői, ez még nem vezet sem a polgári 
pártrendszerhez idomuló harci formákhoz, sem a politikai elidegenedés egyéb 
formáihoz. Amikor azonban az osztályharc politikai harc formáját ölti, s elkezd 
óhatatlanul más emberek elleni harccá változni, ezzel éppen azt az alapot veszti el, 
amely az egyik termelési módot történelmileg a másik fölé helyezi, a nembeliség 
nézőpontját. (Minthogy a Nem érdeke sosem lehet emberek pusztítása). 

  
A politikai elidegenedés marxista változatában keverednek a polgári politikára általánosan jellemző és az 
azzal valamilyen szempontból szembehelyezkedő elemek. A politikai elidegenedés politikai 
professzionalizmusként való felvállalása az első csoportba tartozik. Lenin például, amikor a „szabad 
akarat” helyett azt a hegeli formulát veszi át, hogy a „szabadság a szükségszerűség felismerése”, ezzel 
átveszi az önálló alrendszerré vált politika azon alap-hitvallását is, hogy a „politika az egzigenciák 
művészete”. Csakhogy ezt a tételt két, ellentétes módon is lehet értelmezni. A „lehetőségekhez való 
igazodás”-t úgy is értelmezhetjük, hogy a „lehetőségeket” a teljesen szabad cselekvés 
korlátainak tekintjük, s akkor a politikai cselekvő dolga az, hogy végrehajtsa azt, amit a 
„szükségszerűségek” előírnak neki (ami paradox módon a politikus a körülmények 
kényszerének engedelmeskedő minden döntését a „szükségszerűség” ellenállhatatlan erejével 
ruházza fel). A másik értelmezési lehetőség abból indul ki, hogy mindig több lehetőség áll 
előttünk, s a „politika” terepe a lehetőségek közötti szabad döntés. A marxista elmélet mindkét 
értelmezést lehetővé teszi, de az a politikai törekvés, hogy a „forradalom” megszervezését 
irányító párt, és az e pártot irányító pártközpont döntései megkérdőjelezhetetlen erejűvé 
váljanak, Lenin gyakorlatában egyértelműen az első értelmezés felülkerekedéséhez vezetett, 
ebből pedig közvetve a politika résztvevőinek (azok többségének) „szükségszerűségek” 
végrehajtóivá való degradálása következik. (És elvetése annak az értelmezésnek, amely a 
lehetőségek közti szabad döntést a politika minden résztvevője számára nyitva hagyja. Ez 
viszont nyilvánvalóan a durva politikai elidegenedés megnyilvánulása: az emberek többségének 
megfosztása attól, hogy cselekedeteikben a nembeli ember szabadságát gyakorolhassák{1017}). Az 
egyén politikai elidegenítését, döntési szabadságától való megfosztását a bolsevik ideológia alapvetően 
megint csak a polgári politika látszólagos tagadásával indokolja; azzal, hogy az egyén a maga politikai 
individualitásában alacsonyabb rendű a „közösségnél”, a „társadalomnál”{1018}. Ez megint azt mutatja, hogy 
a „szocialista” kísérletnek, amely kizárólag a politikai aktivitással próbált kilépni a kapitalista 
paradigmából, túl azon, hogy ez nem elegendő, semmilyen technikája nem volt arra, hogy miképpen lehet 
egy kapitalista világból annál magasabb rendű társadalmat létrehozni. Egyrészt bent maradt a kapitalista 
világ politikai paradigmájában, másrészt – amennyiben megpróbált valami mást képviselni azzal szemben 
– csak az individualitás tagadását, alárendelését, a szektaszerű megszerveződést tudta felmutatni. (A 
marxista pártok egyszerre mutatják a polgári „párt” és a „szekta” vonásait). De a tagadás nem ráépítés. S 
mivel a tagadást ez esetben a kapitalizmus közösségformáinál fejletlenebb szint, a szekta jelentette, a 
kilépési kísérlet a nembeliség szempontjából eleve negatív-retrográd, (s ebből következően 
szükségképpen embertelen) formákat öltött{1019}. 
  
Mint említettük, a kudarcok következtében is tért nyert az az álláspont is, hogy a politikai 
elidegenedésnek a modern polgári társadalmi rendszerekben kialakult formáival nincs mit kezdeni; túl nagy 
már az emberiség ahhoz, hogy az elidegenedés „visszavehető”, felszámolható legyen. Ez az álláspont 



azonban az adott viszonyokat szentesítő, bebetonozó; alapvetően lefegyverző és destruktív. A polgári 
társadalom – és annak bármely eleme – csak a történelem egy adott korszakában kialakult és arra jellemző 
forma: a feudalizmus rendi társadalmának politikai rendszere is például egészen más elven alapszik, mint 
a polgári pártrendszer (a részérdekek hierarchikus–vertikális integrációján), és természetesen egészen más 
alapokon szerveződhet meg a szellemi termelési mód politikai társadalma is. 
  
Az eddig megvalósult államszocializmusok azonban a polgári politikai rendszer két meghatározó 
elemét veszik át (módosult formában) és kombinálják össze sajátos módon: a pártot és az 
államot: az „egypártot” állammá (állampárttá) növelve, az államot pedig pártosítva 
(pártállammá változtatva). Az, hogy a modern állam maga a politikai elidegenedés, már Hobbes óta 
tudható, aki még lényegében pozitív célként írva le sajátosságait, ugyanakkor az apokaliptikus szörnyeteg 
nevével Leviathánnak nevezi; (sőt, már Machiavelli óta, aki úgy ábrázolja a modern államvezetés 
technikáit, hogy nyilvánvalóvá teszi azok erkölcsileg inadekvát jellegét). A marxisták, mindennemű 
elidegenedés elvi ellenfelei, ezért logikusan tekintik céljuknak az állam megszüntetését; ugyanakkor, mint 
már Marxék kortársa, Bakunyin kimutatja, kezdettől fogva úgy szerveződnek mozgalommá-párttá, hogy 
az magában hordja a szellemi termelés adminisztratív-igazgatási oldalának eluralkodását, ami a hatalom 
megragadása után az állami bürokrácia elburjánzásához és a társadalomtól elidegenedett hatalmához 
vezet. 
  

Maga Bakunyin és anarchista követői olyan társadalmat képzelnek el, amely teljesen mentes 
az állami elidegenedéstől. Ezt az elképzelést – amelyet tartósan (és egész társadalmat átfogóan) 
sehol sem valósítottak meg – nem lehet az államszocializmusok valóságával egy mérlegre 
tenni; az anarchista elmélet az államszocializmusokat két szempontból segíthet megvilágítani: 
egyrészt már a fogantatás pillanatában külső kritikáját adja a majdani 
államszocializmusoknak, másrészt maga is számos olyan gondolatot vonultat fel, amely – 
például az ifjúságában az anarchizmustól is megérintett Leninen, vagy a bolsevikok által is 
tisztelt Kropotkinon keresztül – beépült az államszocializmusok szemléletébe. 
  
Bakunyin a politikai elidegenedés megtörésének egyik kulcsát a privilégiumok teljes 
megszüntetésében látja. Ellentmondásba keveredik azonban, amikor a forradalmi 
felszabadulás kulcsszereplőiként egy pozitív jellemtulajdonságaik által meghatározott 
„forradalmi elitet” feltételez (akiket azonban a marxistákkal ellentétben nem ruház fel az 
élcsapat előjogaival), míg a „népet” helyzete (tehát nem jellemtulajdonságai) által 
meghatározottnak tartja{1020}. (A szemléleti ellentmondást ugyan kiküszöböli azzal, hogy az 
elitet is helyzete megváltoztatásával – privilégiumai forrásainak eltörlésével – lehet „nevelni”, 
de az elit egyes tagjainak szubjektív elköteleződésén, jellemtulajdonságain kívül nem ad 
egyéb biztosítékot a viszonyok megváltoztatásának elindítására). 
  
Bakunyin is beleütközvén a „nevelőket is nevelni kell (de őket ki nevelje?)” problémájába, 
egyrészt jogosan figyelmeztet arra, hogy a „felvilágosítás” felszabadító hatásai is csak a 
léthelyzet felszabadító változtatásától várhatók, másrészt ezzel kapcsolatban túlságosan 
materialistának bizonyul: a másik oldalt, a gondolatok visszahatását a helyzetre, elhanyagolja. Ez 
összefügg „nép-idealizálásával”, erős gyanakvásával mindenkivel szemben, aki nem „népi 
származék”, (s így általában a szellemi termelőkkel szemben is){1021}. 
  



Reménykedve a forradalom „arisztokráciájának” belátásában, azt mindenesetre (a 
marxistákkal szemben) alapvető fontosságúnak tartja, hogy a forradalmárok a forradalom 
győzelme érdekében se vegyék át az államhatalmat, s annak polgári formáját, a képviseleti 
demokráciát{1022}. A marxisták azonban éppen ezt tették: jóllehet megszüntették a több párt 
versengésén alapuló (s általuk is szemforgatónak, áldemokratikusnak titulált) 
„parlamentarizmust”, annak alapformáját, a „képviseleti demokráciát” saját legitimációjuk 
alapjává tették, (olyannyira, hogy még a választásokat imitáló szavazásokat is tartottak). 
Bakunyinnak abban is igaza van, hogy a marxisták akkor is veszélyes útra lépnek, amikor a 
polgári parlamentarizmus tagadását („proletár”)diktatúrával próbálják megvalósítani. (A 
marxisták pedig az államszocializmusokban éppen a Bakunyin-kárhoztatta két tévutat 
kombinálták: legitimációjukhoz át is vették a „képviseleti demokrácia” egyes formáit, s 
ugyanakkor, hogy lerombolják az abban rejlő polgári lehetőségeket, nyíltan diktatúrát is 
bevezettek: a kialakult hibrid, a két egymásnak ellentmondó elv alkalmazásával eleve 
hiteltelenné tette önmagát, arról nem is beszélve, hogy külön-külön is ártalmasak; a 
„képviseleti demokrácia” mint az irányító csoportok hatalmának leplezője, a diktatúra pedig 
mint nyíltan zsarnoki, elnyomó hatalom). „Ők azt állítják, hogy egyedül a diktatúra – 
természetesen az övék – képes a népszabadság létrehozására. Mi azt feleljük, hogy egyetlen 
diktatúrának sem lehet más célja, mint önmaga megörökítése, és nem képes másra, mint 
hogy a népben, amely eltűri, létrehozza és kinevelje a rabszolgaságot; szabadságot csak 
szabadság teremthet, tehát össznépi lázadás és a munkástömegek szabad megszervezése 
alulról felfelé.” (Bakunyin, 1984, p. 233). 
  
A politikai elidegenedés modern államának elfogadása az antikapitalista mozgalmak részéről 
valóban vagy azt jelenti, (ami a szociáldemokrata pártok történetét jellemezte), hogy az 
„antikapitalista párt” betagozódik a fennálló, a kapitalizmus fennmaradását szolgáló politikai 
rendszerbe, s előbb-utóbb maga is annak céljait fogja képviselni; vagy a bolsevik típusú 
diktatúrát, az elidegenedett hatalom kézberagadását, annak minden következményével együtt 
(amit Jevgenyij Svarc ismert mesedrámájában úgy ábrázolt, hogy a sárkányölő hős győzelme 
után maga lesz a Sárkány): Bakunyinnak igaza van, hogy a „forradalmi diktatúra” valóban 
nem egyéb mint maga az (erőszakra és a nép alárendelésére épülő, elidegenedett hatalmi 
struktúra, az) állam. 
  
Bakunyin viszont – osztozva a marxisták munkásfetisizmusában és 
forradalomfetisizmusában – mindezzel szembeni ellenerőként csak a képzetlen, 
legalávetettebb „népet” tudja megnevezni. Az általa felvállalt szemszög az alávetettség, a 
megfosztottság, a hiány szemszöge (ő maga is kimondja, hogy csak negatív állításai vannak). De 
hiányzik a pozitív tartalom, amelyen a tömegek „szabad megszervezése” nyugodhatna, s 
persze hiányzik a nembeliség szempontja is (arról már volt szó, hogy az alávetettek, ha 
többen vannak is, akkor sem azonosak a Nem egészével, s ha nézőpontjuk jogosabb is, mint 
az alávetőké, nem alkalmas arra, hogy domináns legyen). A mindezek híjával lévő „össznépi 
lázadás” pedig nem szabadságot teremt, hanem rombolást. Bakunyin, fent kifejtett 
véleményével összhangban, idealizálja az ösztönöket, az akaratot, a szenvedélyt (a 
társadalomalakításban – ugyancsak indokolatlanul – ennek ad kizárólagos jogot. Aki nem 
„ösztönös”, azt azzal vádolja meg, hogy kiváltságait félti. De ez a tartalom nélküli 
„ösztönösség” csak a kiváltságok lerombolására elég){1023}. 



  
Bakunyin – minthogy elsősorban ez lebeg a szeme előtt – elkerüli ugyan azt, hogy a politikai 
elidegenedés elfogadásán nyugvó koncepcióval próbáljon kilépni a kapitalizmus világából, de 
abban az alaphibában nem különbözik a marxistáktól, hogy a szellemi termelést aláveti egy 
fetisizált, absztrakt és inadekvát társadalmi alanynak (ami nála a „nép”). Ebből viszont az 
következik, hogy az anarchisták (és az anarchistákhoz hasonló elképzeléseket szorgalmazó 
„önkormányzati” marxisták) politikai gyakorlata is elidegenedett lesz, mert vagy egy olyan 
„Nép” nevében lépnek fel, amelynek nem képviselői (s aki képviselőinek nem is ismeri el 
őket), vagy arra várnak, (s akkor politikai aktivitásuk bizonyul nem-aktivitásnak, önmaga 
tagadásának), hogy a „nép” majd a maga kezébe veszi sorsa irányítását{1024}. 

  
A marxisták abban a hiszemben ragadják meg az államhatalmat, (vagy legalábbis gyakran 
támaszkodnak arra az érvre), hogy az állam, mint az éppen adott osztályhatalom képviselője csak 
az osztálytársadalom miatt olyan, amilyen, s ezért a „proletárállam” eleve mentes lesz annak 
elidegenedett mechanizmusaitól{1025}. Nem számolnak azzal, hogy a politikai alrendszernek és 
azon belül az államnak van önmozgása, öntörvényűvé és önérdekűvé váló célkövetése is. Az 
állam, mint eredeti funkcióitól elszakadó, elidegenedett struktúra, paradoxonok sorával jellemezhető. Az 
első az erőszak-paradoxon. Az állam a korlátlan erőszak féken tartására jön létre, de mihelyt létrejött, 
(erőszak-kontrolláló erőszakszervezetei által) maga válik erőszak forrásává. A következő paradoxon az 
állam (a politika) és az erkölcs szétválasztásának paradoxona. (Ezt a paradoxont részletesebben ábrázoltuk 
a Túlélési stratégiákban. A lényeg az, hogy az állam (mint a nembeliség nevében fellépő partikularitás) 
nem működhet az erkölcs (a nem-partikuláris nembeliség) törvényei szerint. Viszont e törvény 
felismerése szentesíti az állam erkölcsnélküliségét, ami viszont megengedhetetlen (és mellesleg 
megszünteti az állam legitimációs alapját{1026}). Egy újabb megoldási kísérlet a jézusi: „add meg a 
császárnak…” Ekkor az előző paradoxont azzal oldják fel, hogy az erkölcsi magatartást az államon kívül 
maradással igyekeznek fenntartani. De az e megoldással induló kereszténység története azt mutatja, hogy 
mivel nem csak az egyes keresztényeknek, hanem a keresztényeket összefogó „állam-jellegű” 
intézménynek, az egyháznak is be kell tagozódnia a politikai állam rendszerébe, s így e megoldás esetén is 
újabb paradoxon áll elő, s a hatalmi tényezővé váló egyháznak (a kontroll legfontosabb intézményének) 
saját tanításai ellenében kell erkölcs-nélküli, illetve erkölcsellenes döntéseket hoznia (megáldani a fegyvereket, 
szentesíteni hatalmi igazságtalanságokat, stb.{1027}). Végül kialakul az a felismerés, hogy az állam létéből 
adódó paradoxonoknak nincs megoldása. Ennek elfogadása viszont megint csak egy paradoxon, az 
idealizáció-paradoxon forrása: minthogy az állam legitimációja a társadalom ideális egyensúlyának 
biztosításán alapul, az állam elidegenedésével szemben csak ideális megoldás nyújthat megnyugtató 
biztosítékot. De ha nincs ideális megoldás, abból az következik, hogy fel kell adni a keresését? 
(Adódik még egy lehetőség: ha az államot és az egész politikai rendszert nem struktúrának, hanem 
mozgásnak látjuk. A későszocializmus pártállama ezzel – a Marx-idézetekkel is alátámasztható – 
megoldással próbálta védeni magát a bomlasztó paradoxonokkal szemben: a 
szocializmus/kommunizmus nem a cél, hanem az „út”; a politikai rendszert, s magát az államot is 
mozgásnak, nem állapotnak kell tekinteni{1028}. De ez a megoldás is apologetikus /és újratermeli a 
paradoxont/: a mozgásban-látás ugyan megadja a lehetőséget arra, hogy a viszonyokat – jó irányban – 
változtassuk, de ha egy bemerevedő intézményrendszert, egy rigid államot láttatunk úgy, hogy az maga a 
„mozgás”, ezzel éppen hogy méltatlan továbbélését segítjük). 
  



Ha megpróbáljuk összegezni, hogy a politikai elidegenedés miként játszott szerepet az 
államszocializmusok történetében, kiindulópontul elfogadhatjuk, hogy bár az államszocialista 
rendszereket létrehozó mozgalmak résztvevői között voltak előrelátó karrieristák, bosszúvággyal teltek, 
irigyek, stb., de kétségkívül sokan azért csatlakoztak ezekhez a mozgalmakhoz, mert a kapitalizmus, 
sőt, minden osztálytársadalom meghaladása lelkesítő eszme volt; e mozgalmakban számos 
embert igazságvágy fűtött, a humánum eszméi mozgattak{1029}. Az is kétségtelen ugyanakkor, hogy a 
birtokba vett hatalomban azután minden ilyen eszme hipokrízissé silányult, embertelenség, 
korlátoltság, és erkölcs nélküliség vált uralkodóvá, s a végén – ahogy Orwell előre látta és ábrázolta 
– a vezetők gond nélkül váltottak át a kapitalista restauráció ügynökeinek szerepébe. Ez az átalakulás 
(amely persze személyek cseréjét is jelentette, és egyre inkább olyan személyeket helyezett az adott 
szervezetek élére, akik a legalkalmasabbak voltak a hipokrízis, embertelenség, korlátoltság, stb. 
képviseletére), vajon a hatalom mindenkori és általános hatásának köszönhető: a kormányzás követelményei 
azok, amelyek a sosem eszményi körülmények folytán szükségképpen szembekerülnek az eszményekkel, 
s az elidegenedett politikai mezőt szinte kizárólagosan a pragmatizmus és a hatalomvágy színterévé 
teszik? Kétségkívül a kormányzás követelményei mindig is ebbe az irányba hatnak, ha vannak is kivételes 
esetek, amikor a politikusnak, az állam képviselőjének sikerül ezen a nyomáson felülemelkednie. De 
fontosabb a minden kormányzásban közös elemeknél (és az egyedi különbségeknél) annak mérlegelése, 
hogy e közös sajátosságok mellett mi az, ami az egyes politikai rendszereket egymástól megkülönbözteti, 
s ha erre figyelünk, kétségkívül megkülönböztethetünk elidegenedettebb és kevésbé elidegenedett 
politikai rendszereket is. S ha így tekintünk az államszocializmusokra, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy 
a bennük megjelenő politikai elidegenedés nem csak a hatalom általános hatása, hanem specifikus, 
„szabadon választott” okai is vannak, vagyis olyan okok, amelyek részben e mozgalmak irányítóinak 
személyes felelősségét (rossz döntéseit), részben a kiinduló eszme gyenge pontjait tanúsítják. E gyenge 
pontok az eddigi alfejezetekben bemutatott munkásosztály-kultusz és forradalomkultusz mellett az ezek 
kialakulásában is szerepet játszó szemléleti alap-hiány, a politikai rendszer termelési mód nélküli 
kiépítésének kísérlete. (Hiszen ennek köszönhető az is, hogy a kiépítésre került politikai rendszernek nem 
volt meghatározó tartalma). A trockisták csupán szubjektív mozzanatokban keresik, „bürokratikus 
eltévelyedésnek” ítélik az okokat, de ez csak a felszín. A (társadalmi megalapozás nélküli) politikai 
szféra túlhangsúlyozása, eluralkodása sokkal több, mint bürokratikus eltévelyedés. Az 
államszocializmusok a (szélsőséges) politikai elidegenedés társadalmai lettek, mert nem tudtak 
az adott társadalmak valóságos viszonyaiból építkezni. 



Az államszocializmus mint szellemi termelési mód 

Az államszocializmusok jellegének kialakulásában szerepet játszott a munkásosztály fetisizálása, az 
„osztályharcos”-forradalmi arculat és ezeknél nagyobb mértékben a politikai elidegenülés. A létrehozott 
politikai társadalmak a (párt)állami irányítással próbálták helyettesíteni mindazt, amit fejlődés 
esetén egy új termelési mód kialakulása magával hoz. Nem lehet azonban azt állítani, hogy az 
államszocializmusokban egyáltalán ne lettek volna jelen egy új termelési mód – s éppenséggel a 
szellemi termelési mód – elemei. Volt már szó arról, hogy Marx műveiben a kapitalizmust és általában 
az osztályviszonyokat meghaladó társadalom, a „kommunizmus” elképzelése lényegében a szellemi 
termelési mód sajátosságaival jellemezhető, (maga az osztály nélküli társadalom eszménye is a 
szellemi termelés szemléletével adekvát képzet), s mivel Marx, Engels és Lenin műveit az 
államszocializmusokban vallási jellegű rituális tisztelet övezte, a szellemi termelési mód egyes 
sajátosságai fontos szerepet kaptak az államszocializmusok ideológiájában. De még azt sem 
mondhatjuk, hogy pusztán csak ideológiai szerepük lett volna, vagy hogy csak a „klasszikusok” iránti 
hódolat miatt jelentek meg ezek az elemek az államszocializmusok világában. Végül is az 
államszocializmusokat szellemi termelők hozták létre, s bár a politikai elidegenedés e szellemi 
termelők vezető csoportját olyan államirányító bürokratává tette, aki érzéketlen és bizalmatlan a szellemi 
termelés egyéb (tehát nem igazgatási-adminisztratív) formáival szemben, mégis szellemi termelők 
alkották az egyetlen potens erőt ezekben a társadalmakban{1030}. (A különböző szellemi termelői 
csoportoknak az államszocializmusbeli viszonyáról egy külön alfejezetben lesz még szó). Az 
államszocializmusok még legkifejlettebb, legsikeresebb pillanataikban sem váltak a szellemi termelési mód 
társadalmaivá, de érdemes sorra venni azokat az elemeiket, amelyek mégis a szellemi termelési módra 
utalnak, s amelyek egyike-másika a kapitalista társadalmakban megjelenő szellemi termelési mód-
elemeknél markánsabban mutatja az új termelési mód vonásait. 
  
A legfőbb ilyen vonás az, hogy – a munkásosztály felszabadításának programja jegyében – az 
államszocializmusok egyik legfontosabb (bár nem a legfontosabb){1031} feladatuknak tekintik az 
általános tudásszint emelését, a képzést, vagyis minél szélesebb tömegek közelítését afelé, hogy 
szellemi termelővé váljanak. Ez már a marxista mozgalmakban megkezdődik; a „munkásmozgalmak” 
tevékenységének fontos része a munkás olvasókörök és egyéb önképzési formák létrehozása: ebben a 
közegben igazán öntudatos munkásnak csak az önmagát (szellemileg) fejlesztő munkás számít. A 
hatalom megragadása után azután a képzés, a „tömegek kulturális felemelése” kiemelt állami feladattá 
válik; a pártállam nagy erőket mozgósít e cél érdekében. (Többnyire hatékony) kampányokat indítanak az 
analfabetizmus felszámolására, mindenütt bevezetik az általános iskolai oktatást, később kitűzik azt a célt 
is, hogy a középiskolát is általánossá tegyék{1032}. Olcsóvá – egyes elemeiben ingyenessé – teszik a kulturális 
termékekhez való hozzáférést. Minden fiatal államszocializmusban kultúrbrigádokat szerveznek, hogy a 
munkás-, és parasztkörnyezetet fogékonnyá tegyék a „magaskultúra” befogadására, a munkások 
munkabrigádjainak pedig kötelező céljává teszik az önképzés, kulturálódás minimumát. Az egyik fő 
jelszóként terjesztik Lenin szavait: „Tanulni, tanulni, tanulni”… A nemzeti bevétel viszonylag nagy 
százalékát költik oktatásra-kultúrára: az államszocializmusokban a hasonló méretű nemzetgazdaságokhoz 
képest jóval nagyobb arányban képeznek értelmiségieket. (Az államszocializmusok összeomlása után a 
nyugati tanácsadók egyik legfőbb kritikája a tranzitországokban, hogy azokban „túlképzés” folyt, és 
azonnal csökkenteni kell egyes értelmiségi foglalkozások – tanárok, orvosok, tudományos kutatók, stb. – 



mennyiségét). A kicsiny Kuba annyi orvost képez, hogy azok az ország fontos exportcikkévé válnak; 
Chávez Venezuelájában is az egyik első lépés a szellemi termelők számának növelése és az analfabetizmus 
felszámolása. 
  
A szellemi felhalmozás céljánál is lényegesebb szellemi termelési mód-vonása az 
államszocializmusoknak a szellemi termelés egyes szemléleti jellemzőinek középpontba 
helyezése és társadalom-, és gazdaságszervező erővé növelése. A legszembetűnőbb ilyen elem a 
tervezés. A tervezés (a gyakorlati teendők előzetes „fejben” való felépítése) minden szellemi tevékenység 
nagyon fontos vonása, s bár minden társadalomban jelentős szerepet játszik, az egész gazdasági rendszert (sőt, 
az egész társadalmi rendszert) meghatározni próbáló jelentőséget először a szocializmusban adnak neki (és ez 
az államszocializmus „szellemi termelői” vonása). A tervezés a modern kapitalizmusban is fontos 
szerepet játszik, de érvénye mindig szűkebb, mint a szocializmusban (ugyanis ütközik a kapitalizmus 
alapvető „szabadság”-elvével, és persze a piac spontaneitási szükségletével, ezért kapitalizmusban mindig 
csak korlátozottan alkalmazható); amikor hatékonyságnövelő céllal előtérbe kerül a keynesianizmusban, 
az is bevallottan az államszocialista tervgazdaság korabeli sikereinek hatása. A tervezés ráadásul az 
államszocializmusban társadalomátalakító célokhoz is kapcsolódik (s ez is a szellemi termelési mód 
jellemzője). 
  

Már az első pillanattól, Marxék fellépésétől az. Marxék egy társadalomátalakítási projektet 
jelentenek be és indítanak el: ez jellegzetes szellemi termelői aktus{1033}. Az 
államszocializmusok „marxistává” válása egyúttal szimbolikus kifejezése annak, hogy a 
kialakuló pártállamok illetve állampártok e társadalomátalakítási projekthez csatlakoznak. (E 
szimbolikus jelzés fontosságát mutatja, hogy olyan antikapitalista mozgalmak is, amelyek 
egyáltalán nem voltak marxisták, győzelmük után azzá lettek, mint Castro népi mozgalma 
Kubában. Ahol ezt a fordulatot a népi felszabadító mozgalom nem tette meg, ott többnyire 
elmaradt az a fordulat is, hogy a szellemi termelési mód sajátosságait alkalmazzák a 
gazdaságban, a politikában, a társadalomban. Ez nem jelenti azt, hogy államszocialista 
kísérlet ne jöhetne létre valamilyen más elméleti alapokon, de ha ilyen létrejön, azoknak az 
elméleti alapoknak is a szellemi termelésnek a marxizmuséhoz hasonló jegyeit kell 
mutatniuk). Az más kérdés, hogy az Alapító Atyák tanainak kanonizálása, amely biztosítja a 
szellemi termelési mód kialakításához az indító iránymeghatározást, azonnal belevisz e 
társadalmak életébe egy olyan elemet, amely ellene hat a szellemi termelési mód 
kibontakozásának. A szellemi termelési módnak ugyanis nagyon lényeges kritériuma, hogy 
minden termelő a társadalomalakítás aktív alanya lehessen; a marxista alapművek kanonizációja, és 
az ezen az alapon kibontakozó tekintélyelvű és kötelezővé tett citatológia azonban ezzel 
éppen ellentétes hatású. 

  
Az államszocializmusoknak a szellemi termelési móddal való kapcsolata ezzel körülbelül ki is merül. (Még 
egy nagyon fontos elemük van, ami a szellemi termelési mód jelenlétét jelzi és biztosítja ezekben a 
társadalmakban, s amire még visszatérünk: a hivatalosan terjesztett értékrendszer{1034}, amellyel ugyan 
állandóan szembekerült e társadalmak hivatalos gyakorlata, de amelynek bekerülése a kultúrába, a 
szocializációba mégis biztosította, hogy a társadalom egyes tagjainak tudatában mint követendő célok, 
pozitív eszmények jelenjenek meg a szellemi termelési mód egyes fontos elemei (mint a nembeliség és 
ehhez kapcsolódóan a humanizmus elsődlegessége, a társadalom alakításának, változtatásának szükségessége{1035}, 
az állandó innováció, stb.){1036}. Ez a szellemi termelési mód kibontakozásának fontos szubjektív feltétele. 



  
Az államszocializmusok azonban (a szellemi termelőmód inspirációjával, de) nem a szellemi 
termelési mód alapján jöttek létre, így mindezek az elemek, a szellemi termelési mód ezen 
jellemzői úgy vannak jelen az államszocializmusokban, hogy elválaszthatatlanul 
összekapcsolódnak olyan elemekkel, amelyek nemcsak hogy inadekvátak a szellemi termeléssel, 
hanem kifejezetten ellene hatnak. A marxizmus említett kanonizációja csak részjelensége annak a 
folyamatnak, amelynek során a szellemi termelési módtól idegen jelenségek eluralkodnak ezekben a 
társadalmakban, és sajátos, de a szellemi termelési mód kibontakozásától távolító arculatot adnak nekik. 
  
A gazdaság két irányba is torzul. Egyrészt a pártállam hierarchikus megszervezése a tervezést 
centrálissá (és mindinkább túlcentralizálttá) teszi, és megfosztja a társadalmi életben résztvevők 
túlnyomó részét a benne való aktív részvételtől{1037}. (Amikor az államszocializmusok későbbi 
szakaszában – néhol – reformokat kezdeményeznek e centralizmus lebontására, ezek már azért nem 
vezetnek viszonylagos javulásnál lényegibb eredményre, mert a centrálisan felépített rendszer egészét 
nem tudják új alapokra helyezni). Másrészt – s hiszen ezért is alakult ki a szellemi termelési móddal nem 
adekvát centrális társadalomszervezési forma – alapfeltételek hiányoznak a szellemi termelési mód 
kibontakozásához: a szellemi termelési mód nem dominál a társadalomban (helyette a 
hagyományos ipari társadalmak termelőmódja a meghatározó), nem alakultak ki, nem kötik 
össze a társadalom részegységeit a szellemi termeléssel adekvát együttélési és 
intézményformák, a szellemi termelés nem uralja a társadalom tagjai túlnyomó többségének 
tudatát, hiányzik a tömeges szellemi termelői aktivitás, stb. ezek híján viszont nem lehet a 
társadalom minden lényeges összetevőjére kiterjedő tervezést folytatni, (most arról nem is beszélve, hogy 
az ilyen tervezés technikai alapfeltétele a hálózati rendszerbe összefogott és a társadalom minden 
lényeges szegmensére kiterjedő komputertechnika, amely az eddigi államszocializmusok létrejötte idején 
sehol sem volt még jelen). E kettős torzítás (a centrum nyomása és a hiányzó feltételek szívóereje) a 
tervezés lehetőségeit végzetesen korlátozza, (és a tervgazdaság azokba a kudarcos formákba fordul, 
aminek következményeit például Kornai „A hiány”-ban{1038}, vagy Bauer a „Tervgazdaság, beruházás, 
ciklusok”-ban{1039} ábrázolta, s Bencze, Kis és Márkus is jogosan utal a tervgazdaság rugalmatlanságának 
összefüggésére a feketegazdaság felvirágzásával{1040}). 
  
A társadalom állandó alakításának szellemi termelői eszménye még nagyobb csonkulást szenved el az 
államszocializmusokban. Az a szemlélet, amely az államszocializmusok zsákutcájával szemben az 
önigazgató társadalom eszményébe kapaszkodik, voltaképpen arra figyelmeztet, hogy a 
társadalomalakítás akkor lenne a szellemi termelési mód eszményének megfelelő, ha abban a társadalom 
minden tagja aktívan részt venne (tehát nem csak a mindennapi életet alakító tervezésben, amiről az 
előző bekezdésben esett szó, hanem az ezen élet kereteit megszabó társadalmi viszonyok állandó 
módosításában is). Ezt a feladatot azonban az államszocializmusban az irányító centrum még annyira sem 
engedi át alsóbb szinteknek, mint (a gazdasági reformok korszakában) a tervezés feladatait. Sőt, a kezdeti 
időszak „államalapító” aktivitása után mindinkább a társadalmi viszonyok bemerevítése, rögzítésük 
kísérlete válik jellemzővé az államszocializmusokban. Némi módosítások – a legfelsőbb vezetésen 
belüli csoportküzdelmek eredményeként – létrejönnek ezekben a társadalmakban is, de ezek mindig 
szigorúan „felülről” kezdeményezettek (amikor egy változást alulról jövő nyomás kényszerít ki, legyen az 
munkásellenállás, lázadás, népfelkelés, akkor is csak úgy mehet végbe, hogy azt a központ szentesíti, és 
ezeket a változásokat is mindig „fent” született döntésként igyekeznek beállítani). Így azután, amikor az 
államszocializmusok összeomlása idején utolsó szalmaszálként a társadalomalakítás társadalmasításának 



meghirdetésébe kapaszkodtak (ezt jelentené Gorbacsov „peresztrojkája” – amit persze a gorbacsovi 
pártelit ráadásul szintén felülről kezdeményezett „átépítésnek” gondolt el), ez már csak az összeomlást 
gyorsította fel, mert az államszocializmusnak egyáltalán nem voltak mechanizmusai alulról 
felépülő „átalakításra”. 
  
Ezzel függ össze az is, hogy az államszocializmusokban kialakult elmélet, ideológia is olyan 
alaptételek köré épült, amelyek inkább a centrális-hierarchikus irányításnak és bürokratikus 
szervezettségnek, a hagyományos ipari társadalomnak, és az ebben gyökerező 
munkásfetisizmusnak feleltek meg, mintsem a szellemi termelési módnak. A humanizmus, a 
nembeliség eszménye, az egyén és közösség összhangja, az (előre) haladás igenlése megjelent az 
államszocializmusok művészetében, kultúrájában és ideológiájában, és egy olyan társadalom ígéretét 
hordozta, amely lényegében a szellemi termelési mód társadalma, és az osztálytársadalom minden 
ellentmondását meghaladó társadalom. Ha az államszocializmusoknak sikerült lépést tenniük a szellemi 
termelési mód felé, akkor leginkább e (szellemi) magvak elhintésével sikerült{1041}. Ám az 
államszocializmusok kulturális termékeinek ez az előnye is hátránnyá változott, miután mind több 
területen vált nyilvánvalóvá, hogy az államszocializmusok egyáltalán nem saját eszményeiknek 
megfelelően alakulnak. Ezek a tapasztalatok a legtöbb emberben azt a véleményt erősítették meg, hogy az 
államszocializmus hazug rendszer, terjesztett eszményei, ideológiája hamisak és megvalósíthatatlanok, s így 
az államszocialista korszak után az ezeken a tapasztalatokon átment társadalmak végeredményben 
távolabb kerültek ezektől az eszményektől, mint előtte voltak. Azok az „eszmények” viszont, amelyek 
inkább összhangban voltak az államszocializmusok valóságával, egyáltalán nem a szellemi termelési mód 
felé mutattak. 
  
Az egyik ilyen szemléleti sajátossága az államszocializmusoknak a „munka” jelentőségének 
túlhangsúlyozása: mint már Tőkei Ferenc kimutatta, a sztálini ideológia az ember egésze helyett a munkára- 
(és az emberre mint munkavégzőre, s elsősorban mint fizikai munkavégzőre) redukált emberképre épült. 
Ez következik a munkásfetisizmusból is, de legalább annyira a sztálini korszakot meghatározó iparosítási 
törekvésből. Az iparosítás (és tömegtermelés) tömegtársadalmat és munkahadsereget igényelt, s a munka 
eszményítése ennek a társadalomképnek az alátámasztását segítette. Ugyanebből következik az anyag és a 
test{1042} preferálása. Tartalom és forma viszonya is anyag és forma viszonyává változik a sztálini 
interpretációban{1043}. Az ember definíciójában a szerszámkészítés lesz az ontológiai szempontból döntő 
mozzanat (és háttérbe szorul, hogy a Német ideológiában – is – az első történelmi mozzanat a szükségletek 
termelése. A test preferálása a tudattal (és a közösségé az individualitással) szemben elfedi azt, hogy 
éppen a nembeliséghez kapcsolt individuális tudat az ember igazi megkülönböztetője: az ember nembeli 
lényege a Nem individualitásokban-létezése, s a tizenkilencedik-huszadik század embere tömegesen kezdi 
átélni azt a tapasztalatot, hogy az emberi agyműködésnek is ez a specifikuma. Mindebből a Nemet és az 
individualitást összekapcsoló agyműködésre épült szellemi termelés preferenciája következnék; de a 
sztálinizmus ezt az anyag, a test, a munka adialektikus kiemelésével kifejezetten megakadályozza. 
  
Ugyanakkor, paradox módon, miközben az „individuálist” (mint tipikusan „polgári” elemet, amellyel a 
polgárság ellen „osztályharcot” folytató szocializmusnak ab ovo szembe kell fordulnia) alávetik a 
„közösséginek” (amelyen ők a társadalom közössége helyett cselekvő élcsapatnak való engedelmességet 
értik); megakadályozzák a valódi közösségek kifejlődését, és – minden, a Nem szempontjainak 
figyelembevételére buzdító szólam ellenére – a Nem közösségén alapuló szellemi attitűd terjedését. 
Balogh István mutatja ki, hogy például Lukács, aki némely tekintetben szembefordult a sztálinizmussal, 



de – mint sokan nem alaptalanul hangsúlyozzák –, sok vonatkozásban a sztálini korszak egyik 
ideológusának tekinthető, a teleologikus mozzanatot (vagyis a tervezést) tekinti az ontológiai 
szempontból döntő ugrásnak, pedig az bizonyos értelemben és bizonyos mértékig megvan már az 
állatvilágban is{1044}. Balogh ezzel szemben arra figyelmeztet, hogy a döntő a közösségi teleológia kialakulása, 
amelyben a szellemi munka, (s annak részeként a tervezés is) a Nem céljainak elérésére irányul{1045}. Bár a 
munkacentrizmus még Balogh ezen írását is jellemzi, még egy fontos – a szellemi termelés antropológiai 
felfogását a sztálinizmusétól megkülönböztető – megjegyzést tesz: nem az eszközhasználat, hanem az 
eszköz átalakítása teszi emberré az embert{1046} (vagyis a szellemi termelésben oly fontos innováció). A 
szellemi termelés közösségi jellegét is megvilágítja, amikor Lukáccsal szemben, aki a kooperációt az 
eszközhasználatból vezeti le, azt mondja, hogy a munka úgy jön létre, hogy az eszközhasználat, és 
eszköz-alakítás mindinkább átalakítja, emberivé teszi és meghatározza az állati kooperációt{1047}. Ezzel 
ugyanis azt is hangsúlyozza, hogy a kooperáció (vagyis a társadalmiság, a nembeliség) az az elsődleges (már 
az állatvilágban megjelenő) mozzanat, amellyel aztán a termelővé váló ember az állatvilágból kiemelkedik; 
s persze arra is rávilágít, hogy a Lukács-ábrázolta ellenkező út lehetetlenség, hiszen ha nem lett volna 
előbb kooperáció, mi tette volna kooperatívvé az eszközhasználatot? Az ehhez a lehetetlenséghez való 
ragaszkodás összefügg azzal, hogy a sztálini felfogás nem ismer el eredendő, nem a centrum által 
irányított, hanem önszervező termelésből következő „közösségiséget”. Csak az a „közösségi”, ami az 
individuális munkavégzőkből (munkájuk, a központ által kirótt feladatuk által meghatározott 
tömegegyénekből) a termelésben „összeáll”. (A késői Lukács a „Demokratisierung…”-ban szakít ezzel az 
állásponttal, és felismeri az alulról építkező közösségiség jelentőségét egy életképes antikapitalista 
alternatíva számára, de mint a későbbi fejlemények mutatták, az adott társadalmi rendszerben ennek már 
nem volt realitása). A „közösségiség” felfogásában megmutatkozó különbség sztálinizmus és szellemi 
termelési mód között alapvető: számos következményt hord magában. Ezt mutatja például az 
államszocializmus ideológiájában a „hűség” és „fegyelem” értékeinek kiemelése és értelmezése. Mindkét 
fogalmat lényegében az egyének alárendelésének és önalárendelésének eufemizálására használják. De 
mindkét fogalmat lehet úgy is értelmezni, (és ez lenne a szellemi termelési módnak megfelelő értelmezés) 
hogy az ne lehessen a diktatúra igazolása. A „hűség”, amely a sztálinizmus számára a „párthoz” való 
közkatonai hűség{1048}, a szónak a szellemi termelési módhoz igazodó értelmében szabadon választott és 
kölcsönös (tehát ha egy egyén és közösség viszonyára alkalmazzák, akkor nemcsak az egyénnek kell 
„hűnek” lennie a közösséghez, hanem a közösség sem fordulhat szembe a benne foglalt egyének 
egyikével sem); s hogy a szabadon választott (és kényszerűvé sosem váló) fegyelem mit jelent, azt a 
hatodik fejezetben a „felelősség” érték körüljárása kapcsán fejtettük ki. Minthogy az 
államszocializmusban nem ezeknek az értelmezéseknek megfelelően viszonyultak az említett értékekhez, 
a szellemi termelőkben (és általában a társadalom tagjaiban) az a vélekedés vert gyökeret, hogy a 
hűségnek és a fegyelemnek (és az ezekhez hasonló „közösségi” értékeknek) nincs is értelme, ez viszont 
szükségszerűen vezetett ahhoz a morális széteséshez, ami az államszocializmus egész hanyatló korszakát, 
majd a kapitalista restauráció időszakát is jellemezte. (A bürokratikus-centralista ideológiai torzítás 
egyfelől hűen tükrözte, másfelől létre is hozta és alátámasztotta a társadalom diktatórikus 
megszervezését. Elég, ha az államszocializmus mindenható rendőri szerveire – a rendőrségre és főleg a 
speciális államvédelmi hatóságra – mint a „fegyelem” biztosításának letéteményesére gondolunk. Egy 
valóban közösségi társadalomban a rendőri szervek a közösségnek nem fölé-, hanem alárendeltek, hiszen 
funkcionalitásukat a közösség védelme adja, nem lehetnek annak „megrendelői” szerepétől elszakadó, 
önkényeskedő intézmények. A közösségnek valóban alárendelt rendőrség – éles ellentétben a diktatúrák 
rendőrségével – mindig köztiszteletnek örvend). 
  



Az államszocializmusban megjelent problematikus elemek egyik leglényegesebb forrása tehát az, hogy – 
mivel a szellemi termelési mód helyett a politikai elidegenedés határozta meg a kialakuló társadalmakat –, 
a „szellemi termelésnek” csak az adminisztratív-bürokratikus funkciói kerülhettek „helyzetbe”; 
s így a „szellemi termelők” irányító pozícióba kerültek ugyan, de csak mint voluntarisztikus, 
diktatórikus bürokraták láthatták el ezeket a funkciókat; s hogy jellegzetes „szellemi termelői” 
értékek olyan értelmezéssel álltak össze ideológiává, hogy az nem a szellemi termelést, hanem a 
voluntarisztikus-diktatórikus bürokrata-rendszert támasztotta alá és fejezte ki{1049}. A „szellemi termelési 
módot” nem a bürokraták „lopták el”, hanem a szellemi termelés maga öltött bürokratikus 
arculatot. Mondhatjuk úgy is, hogy az önálló hatalmi tényezővé erősödő bürokrácia a szellemi 
termelő formaváltozata egy nem-szellemi termelési módban{1050}. (A szellemi termelőnek a nem-
szellemi termelési módban megjelenő másik jellemző formaváltozata a „szabadon lebegő” – vagyis 
termelői szerepével szembehelyezett – értelmiség{1051}. A kialakuló államszocializmust e két – 
kétféleképpen, de egyaránt szervetlenné váló – szellemi termelői csoport szembenállása határozza meg: 
éppen szerves szellemi termelői jellegüktől való elszakadásuk teszi lehetővé, hogy egy nem-szellemi termelési 
módban jelentős szerephez jussanak, s ugyanez automatikusan megakadályozza azt is, hogy 
tevékenységük és egymás elleni küzdelmük a szellemi termelési mód felé vezessen). Az értelmiség ily 
módon való szervetlenné tétele egyébként nem az államszocializmus sajátja, ez történik más 
társadalmakban is (amelyekben nem a szellemi termelési mód dominál){1052}. 
  
A szellemi termelési módnak az államszocialista társadalmakban így csak néhány kezdetleges eleme jelent 
meg, s ezek nem voltak elegendőek ahhoz, hogy felülkerekedjenek azokon a körülményeken, amelyek 
nemcsak hogy inadekvátak voltak a szellemi termeléssel, hanem gyakran kifejezetten annak akadályaiként 
működtek. A kudarcot vallott államszocialista kísérletek azokat igazolták, akik már kezdetben 
figyelmeztettek: a „termelőerők és termelési viszonyok”, egy új termelési mód alapjainak kellő 
kifejlettsége nélkül nem lehet az uralkodó termelési móddal szemben alternatív és sikeres társadalmi 
rendszert kiépíteni. Jól kifejezhető ez az államszocializmusok ismert jelszavával, amely szerint e 
társadalmak jövőbeli célja a „kommunizmus”, a szükségletekre termelő társadalom, ahol mindenki 
szükségletei szerint részesül a javakból, s ahol magának a termelésnek az alapját és kiindulópontját is az 
egyének szükségletei jelentik („egyénen” az adott társadalom valamennyi egyénét értve). A szellemi 
termelési mód társadalma, a kapitalizmus valóságos alternatíváját jelentő társadalom számára a 
„szükségleteken alapuló termelés” nem végcél, hanem alapfeltétel. 
  
Marx nem a „történelem” lezárulását hirdeti meg, hanem az „előtörténet”-ét. Ez azt jelenti, hogy a 
kapitalizmus (és az osztálytársadalmak) után lehetőség nyílik egy olyan társadalom kialakítására, amely 
tudatosan „nembeli”, s amelynek ily módon alapértéke a „humánum”. Ez nem egyenlő azzal, (amit az 
államszocializmusok ideológiájának messianizmusában bíráltunk), hogy megkezdődik a minden 
ellentmondást feloldó, minden ízében emberséges társadalom kora. Az emberi lét antagonizmusait nem 
lehet véglegesen feloldani. De ha úgy fogjuk fel, hogy létezhet-e olyan társadalom, amely az 
antagonizmusokat tudatosan működése tárgyává teszi, amely megpróbálja a viszonyait egyre „emberségesebbé” 
termelni, akkor ez maga a szellemi termelési mód. 
  
Végezetül – ezen alfejezet lezárásaként – még azt is az államszocializmusokban megjelent szellemi 
termelési mód-elemnek tekinthetjük, hogy bár egészében ezek a társadalmak nem tudtak igazából egy új 
termelési módot dominanciára juttatni, egy, a kapitalizmust valóban meghaladó társadalmat építeni, (s 
kudarcukkal ennek lehetősége iránt is komoly kételyeket ébresztettek az emberek többségében); mivel 



elvben felvetették egy ilyen paradigmaváltás lehetőségét, ezáltal nagyon sokakban tudatosították, hogy mi 
lehet(ne) az alapja a kapitalizmus meghaladásának: az államszocializmusban szocializált gondolkodók 
belülről értették meg, hogy mit is jelent egy „termelési mód”, s ezért általában természetesebben is tudják 
kezelni ezt a fogalmat, mint akár a kapitalista társadalmak marxistáinak többsége. 



Az államszocializmus mint kapitalizmus{1053} 

Akik meg akarják őrizni magukban a „szocializmus–kommunizmus” fogalmak messianisztikusan 
idealizált „ártatlanságát”, mint már a harmadik fejezetben utaltunk erre, ragaszkodnak ahhoz, hogy az 
államszocializmusok voltaképpen „államkapitalizmusok” voltak{1054}. Ezzel, mint az eddigiekből 
nyilvánvaló lehet, egyáltalán nem értünk egyet, úgy gondoljuk, hogy ezen éretlen, hibrid rendszerekben 
részben a szellemi termelési mód megvalósításának egy erőtlen, feltételek híján való s ezért 
szükségképpen kudarcra ítélt kísérlete történt (ezt próbáltuk bemutatni az előző alfejezetben), részben az 
új termelési mód jellegének félreértésével igyekeztek egy új társadalmat kialakítani (erről szóltak a fejezet 
korábbi részei){1055}. De a „hibridnek” kétségtelenül részét képezik kapitalista elemek is, és ennek is összetett 
okai vannak: vannak az államszocializmusoknak olyan kapitalista elemei, amelyek abból 
fakadtak, hogy e félperiférikus társadalmaknak számos olyan célt kellett maguk elé tűzniük, 
amelyek megvalósítását a kapitalizmus eszközeivel lehet elérni; vannak olyanok, amelyek az 
ideológiai félreértések következtében kerültek be e társadalmakba; s talán a 
legmeghatározóbbak azok az elemek, amelyek abból származnak, hogy e társadalmak 
kapitalista környezetben, egy kapitalista világgazdaság és világrendszer belsejében kísérleteztek 
a kapitalizmusról való „lekapcsolódással’. Ebben az alfejezetben tehát sorra vesszük az 
államszocializmusok valóban kapitalista vonásait. 
  
Az alapvető kapitalista vonás a bérmunkán alapuló ipari társadalom fenntartása (a tulajdon államosítása 
mellett). Marx a Grundrissében eléggé világosan fogalmaz: „a bérmunka mint olyan előfeltételezi a tőkét 
(…) Ezért a bérmunkát meghagyni és egyszersmind a tőkét megszüntetni, ez önmagának ellentmondó és önmagát feloldó 
követelés.” (Marx, 1984, MEM, 46/I. 205). „a tőke szükségképpen egyszersmind tőkés, és egyes 
szocialistáknak az a gondolata, hogy a tőkére szükségünk van, de a tőkésekre nem, teljességgel hibás.” {Már csak 
azért is, mert a tárgyiasult munka a munkás számára mint egy számára idegen akarat tulajdona van 
tételezve}.(Marx, 1984, MEM, 46/I. 390). (Kiem.: K. Á. – K. G.). Márpedig az államszocializmusban 
éppen ez a „teljességgel hibás” gondolkodás érvényesült: megtartották a tőkés bérmunkaviszonyt, a tőkét 
a tőkésektől elvéve, magán-, illetve társasági tulajdonból állami tulajdonba vonva, nem változtatva 
azonban azon, hogy munkája a munkás számára „idegen akarat tulajdonaként” tud csak megjelenni{1056}. 
Az állami tulajdon feletti felügyeletet ellátó csoportok ugyan az államszocializmusokban semmilyen 
értelemben nem váltak tőkésekké, (ahogy az időleges szpáhibirtok urai vagy a mandarinok sem váltak feudális 
földbirtokosokká), – ezt a politika-uralta sajátos rendszer nem tette lehetővé –; de az, hogy a tőke 
egyszersmind feltételezi a „tőkést”, akkor bizonyosodott be, amikor az államszocializmus politikai 
rendszere összeomlott, és – minthogy ettől fogva már lehetett – az állami tulajdon feletti felügyeletet 
ellátó csoportok tagjai nagy számban váltak valódi tőkésekké: az „állam” kezében felhalmozott tőkét 
immár a kapitalizmusban megszokott módon személyesítve meg, s hordva szét{1057}. 
  
Az államszocializmusok ezen „kapitalista” vonása{1058} (a bérmunkán alapuló ipari társadalom fenntartása) 
nagyrészt azon alapult, hogy mivel a „szocialista forradalmakat” nem a világ legfejlettebb társadalmaiban 
hajtották végre, nem hogy nem tudtak a kapitalizmusnál fejlettebb termelési-társadalmi viszonyokat 
felmutatni, hanem még a fejlett kapitalizmus állapotai is csak elérendő célként lebeghettek a szemük előtt. 
Ezért ezekben a (többé vagy kevésbé elmaradott agrárjellegű) társadalmakban az egyik legfőbb 
céllá az iparosítás lett{1059}, s minthogy az ideológia erősen lineáris történelemképre épült, ez a 



marxista „forradalmak” irányítóiban megerősítette azt a meggyőződést, hogy a fejlett 
centrumokban végbement fejlődési fokokon valamiképpen végig kell menni: a (gyorsított) 
iparosítás és a történelem lépcsőfokmászó modellje egymást erősítették. A kapitalizmus 
történetében végbement „eredeti tőkefelhalmozás” ezen társadalmak meghatározott politikai 
célja lett, s ezt ugyanolyan erővel és a tőkefelhalmozás áldozataivá váló tömegek élete iránti 
közönnyel hajtották végre, mint a korai kapitalizmus államai{1060}. Ez az iparosítás egyrészt nagyjából 
sikeres volt, s ezért sokan az államszocializmusokat a kapitalista ipari társadalomhoz vezető sajátos 
politikai útnak tekintik (amit igazolni látszik a kapitalizmus sima restaurációja is ezen rendszerek néhány 
évtizedes regnálása után){1061}; másrészt szükségképpen következik belőle, hogy az ipari társadalmak 
általános jellegzetességei érvényesülnek bennük (beleértve a bérmunkát, a munka elidegenülését, stb.{1062}). 
Mindeközben az államszocializmusok irányítói fenntartották azt az illúziójukat, hogy ez a 
tőkefelhalmozás nem jelenti a tőke hatalmának érvényesülését, ha nem jön létre tőkés osztály. (Lenin ezt 
úgy fejezte ki ismert szlogenjében, hogy a kommunizmushoz vezető út: villamosítás plusz 
szovjethatalom, amelyben a „villamosítás”, a kor legfejlettebb technikai színvonalát megcélzó iparosítás 
jelképe, a „szovjethatalom” pedig a tőkés osztály létrejöttét, társadalmi uralomra jutását-restaurációját 
tiltó-akadályozó pártállam{1063}, de persze ezt a funkciót betölthetnék az önigazgató dolgozók hatalmi 
szervei is – amit a „szovjethatalom” eredetileg jelentene). 
  
E tekintetben az alapvető hiba valószínűleg a „követő–utolérő” modellben, és az alapjául 
szolgáló lineáris történelemszemléletben van. Az „utolérés” önmagában nem lehetetlenség, számos 
példa van a történelemben váratlanul előretörő társadalmak „előzéseire”. A „követő-utolérés” az, ami nem 
igazán működik. (Még csak nem is az Akhilleusz és a teknősbéka-paradoxonról van szó, bár az 
természetesen igaz, hogy miközben megpróbálunk egy előttünk járót utolérni, az tovább mozdul előre, 
amit megint követnünk kell. De éppen azért, mert a társadalmak mozgása nem egyenesvonalú, s gyakran 
ugrásszerű is, az e paradoxon által sugallt kép túlságosan leegyszerűsítő és hamis). A döntő tévedés az, 
hogy e követő-utolérő koncepció hívei úgy vélik, hogy az új társadalom szerves kifejlődésének feltétele a 
régi legmagasabb fokának létrehozása. Ha az eredeti marxi elképzelés szerint a legfejlettebb kapitalista 
társadalmak világából nő ki a kapitalizmust meghaladó új világ, akkor valóban ez a szerves fejlődés. Ám 
ha ezt a „fejlett kapitalizmust” szervetlen módon, „felülről” próbálják meg létrehozni (mint az 
államszocializmusokban történt), akkor ezzel – mint mindenütt, ahol megtörik a szerves 
fejlődést – a társadalom belső integrációját felmorzsolva nem az a fejlett kapitalizmus jön létre, 
mint a centrumokban, (vagyis nem történik utolérés), mert a fejlett kapitalizmustól eltérően az 
eredeti tőkefelhalmozásban ezekben a társadalmakban nem jön létre az az aktív tőkés „mag”, 
ami a társadalom egészét integrálhatná; ehelyett a dezintegrálódó társadalom kiváló anyaggá, 
eszközzé válik a külső, a fejlett kapitalizmusbeli tőke számára{1064} (amely az eredeti 
tőkefelhalmozásban mindig éppen a korábbi struktúrák szétzúzásával változtatja az embereket és a 
viszonyokat anyaggá és eszközzé){1065}. 
  
A követő-utolérő stratégiában megint az mutatkozik meg, hogy az államszocializmusban fetisizált 
munkásszemlélet a legtöbb vonatkozásban belül marad a polgári paradigmán: a felemelkedési minták is 
lényegében a polgári társadalom, a kapitalizmus célképzetei{1066}. Jóllehet igazán új társadalmi paradigma 
(és termelési mód) csak egészen más alapokon, a korábbiaktól eltérő eszmények, célok jegyében 
születhet{1067}, a klasszikus munkásmozgalom inkább csak egalitárius mozgalom a polgári világon belül; 
nagyon sokszor az mozgatja, hogy mindenki juthasson hozzá mindahhoz, amihez a polgári 
társadalomban csak az uralkodó csoportok jutnak hozzá. (Erich Fromm úgy fogalmaz, hogy a szocializmus 



„az általánosított burzsoá”{1068}. A „szocializmusnak” ez ugyan csak az egyik oldalát világítja meg, de 
mindenképpen összetevője annak a jelenségcsoportnak, amit a szocializmus kapitalista vonásainak 
fogalmában foglalhatunk össze). 
  
Bár az államszocializmusok relatíve gyors felzárkózási periódusai – amelyek sok kritikus szerint csak az 
alacsonyabbról indulás következtében oly látványosak – olykor még a tőkét is a tőlük való tanulásra 
ösztönözték, az államszocializmus egészében nem hatékonyabb a tőkeműködésnél. (Sőt, általában 
kevésbé hatékony. Vannak ugyan olyan területek, amelyeken hatékonyabbnak tűnik – például az általános 
emancipáció tekintetében –, ám a gazdasági területen mutatkozó hátrányai ezeken a területeken is 
csökkentik az előnyöket: az egészségügyi ellátás, a szociális gondoskodás, az általános oktatás áldásait 
például elvben jóval szélesebb kör élvezheti az államszocializmusokban, a gyakorlatban azonban a 
gazdasági fejlődés befulladása és az államszocializmusok „gazda nélkülisége” ezen juttatások színvonalát 
– s ezzel a közvélemény számára megjelenő értékét is – erősen mérsékeli). Az államszocializmus (az 
utolérő stratégia jegyében) versenyben áll a kapitalizmussal; erősen teleologikus jellegéből adódó 
optimizmusára támaszkodva maga hirdeti meg ezt a versenyt; vezetői olykor konkrét célként jelölik meg 
egyik vagy másik kapitalista gazdaság utolérését – csakhogy e verseny a profit-hajtotta kapitalista 
termelés pályáján folyik. Az államszocializmus – (antikapitalista) ideológiájának megfelelően – nem 
fogadhatja el a profitelvet (s valóban számos működését nem a profitorientáció határozza meg); így 
viszont nem tud profitmaximáló, a haszon racionalizmusa által szervezett gazdaságot működtetni, s így 
gazdasága egyszerre két, egymásnak ellentmondó, egymás hatását romboló elv alapján 
szerveződik: „szocialista” vonásai gyengítik versenyhatékonyságát; az viszont, hogy a verseny-
erőfeszítések jegyében mégiscsak profitot próbál kipréselni a munkavégzőkből, rombolják 
hitelét és „munkáshatalomként” megalapozott legitimitását. Az eredmény mindkét irányban: 
kudarc. Az államszocializmusok polgáraiban (a rendszer irányítóit is beleértve) a kapitalizmus 
versenygyőzelmei a „fejlettebb Nyugat” javaira, vívmányaira való vágyakozásként erősítik meg a „követő-
utolérő” attitűdöt,{1069} s ez még inkább fokozza az államszocializmusoknak a polgári paradigmán való 
belülmaradását, a célok polgári jellegét, s mivel egyre inkább úgy tűnik, hogy az államszocializmusok nem 
képesek a követő utolérés stratégiájának sikeres végrehajtására, mindez végül olyan közhangulatot teremt, 
amely a kapitalizmus restaurációját teszi kívánatossá az államszocializmus számos polgára számára. 
  
Ahhoz, hogy idáig jussanak az államszocializmusok, persze több más tényező is kellett. Nem lehet 
figyelmen kívül hagyni például azt a tényt, hogy az államszocializmusok, illetve az ezeket létrehozó 
pártok a kapitalizmus ellenségeiként jelentek meg, s bár később – minthogy politikai-katonai erejük 
nem volt elég a világméretű győzelemhez – megpróbálták a „békés egymás mellett élés”, a „leben und 
leben lassen” politikáját is alkalmazni, az ellenségesség nem volt egyoldalú: a tőke is kezdettől és 
mindvégig ellenségének tekintette az államszocialista rendszereket, és alapérdeke volt 
akadályozni, hogy azok sikeresek legyenek. Az államszocializmusoknak a kétoldalú eleve-
ellenségesség helyzetében – ha kísérletüket fenn akarták tartani – még akkor is militarizálódniuk kellett 
volna, ha militáns irányító-mozgalmaik nem lettek volna eleve militárisan szervezettek. Az, hogy a 
forradalmár-eszmény gyorsan átalakult a végrehajtó katona eszményévé, ebből az „ostromlott” 
helyzetből is következett. Ahol antikapitalista „forradalmak” győzedelmeskedtek, ott többnyire 
polgárháborús és/vagy intervenciós helyzet alakult ki. A pártállamok azonban ideológiájukban erre még 
rá is erősítettek; az „ostromlott erőd” képzet, amellett, hogy volt igazságtartalma, alkalmas volt az 
„eredeti felhalmozáshoz” szükséges „áldozatok” indoklására és a kialakuló pártállami totalitarizmus, a 
despotikussá váló hatalomgyakorlás indoklására is{1070}. („Diktárorokat” már az antikvitásban is háborús 



helyzetben választottak). A kapitalista centrumállamok valóban mindent megtettek, hogy lehetetlenné 
tegyék az államszocialista kísérlet győzelmét: hol katonai, hol politikai, hol gazdasági eszközökkel; 
ideológiai téren pedig alaposan kihasználva azt, hogy a militarizált államszocializmusok mind 
antidemokratikusabb arculatot öltöttek, s így az ellenük folytatott harcot akkor is a „demokrácia” 
védelmének lehetett feltüntetni, amikor csak a kapitalizmus védelméről volt szó{1071}. A „békés egymás 
mellett élés” lehetetlensége nem csak ezen múlott: az államszocializmusok is megragadtak minden 
kínálkozó alkalmat, hogy (politikai hatásgyakorlással, támogatással, de alkalomadtán katonai behatolással 
is) újabb területeket szakítsanak ki a tőkés világrendszerből.{1072} 
  
Volt azonban két, a két világrendszer világméretű „osztályharcát” meglehetősen árnyaló mozzanat, amit 
az „államszocializmusok” kapitalizmuson belül maradó oldalához sorolhatunk. Az egyik esetében abból a 
különös tényből érdemes kiindulni, hogy az orosz polgárháború idején a szovjetrendszer katonai ereje 
meg sem közelítette későbbi súlyát, s az ellene folytatott intervencióban országok sokasága vett részt, a 
polgárháború mégis a szovjetek győzelmével zárult. Vajon a világ legfejlettebb tőkés hatalmai nem tudták 
volna megfojtani ezt a kísérletet? Vagy talán nem is akarták annyira…? Itt egyrészt figyelembe veendő a 
kapitalista világ megosztottsága, az egyes nemzetek és/vagy tőkecsoportok egymással szemben álló 
érdekei, amelyek a fő ellenfélnek tekintett „másik” gyengítésére felhasználható, kisebb veszélyt jelentő 
„harmadik” erőként viszonyult az államszocializmusokhoz{1073}. (Már ott kezdődött ez, hogy a cári orosz 
nagyhatalom meggyengítése, a cárizmus bukása eleve jól jött több más európai hatalomnak). Ennél is 
lényegibb tényező lehetett az, hogy a tőkés világ irányítói felismerték: az államszocialista kísérlet 
(szegény, elmaradott országokban berendezkedve) belátható időn belül nem igazán versenyképes; s 
így kísérletük voltaképpen hasznos a tőke szempontjából egyfelől az államszocialista 
társadalmakban kialakuló diktatúrák kellő hatékonysággal féken tartják az adott térség szegény és 
elmaradott, és ezért robbanásveszélyes társadalmait, másfelől éppen a diktatórikus hatalomgyakorlás 
meg a gazdasági versenybeli tartós hátrányok következtében kellő elrettentő példát is képviselnek, s 
ezzel elveszik a fejlett centrumországok dolgozóinak kedvét a példa követésétől{1074}. (Voltak ugyan 
időszakok, amikor az államszocializmusok időszakos sikerei gyengítették ezen utóbbi megfontolások 
igazságát, de egyrészt a többi előny akkor is érvényesülhetett, másrészt ilyenkor a tőke többnyire mindent 
meg is tett annak érdekében, hogy a propaganda-előny is helyreálljon). 
  
A másik lényeges – s talán leglényegesebb – tényező, ami a két rendszer poláris szembenállását színezi, az 
éppen abból következik, amiről fentebb már szó volt: abból, hogy míg a kapitalizmus a saját alapjain 
felépülő, és a saját rendszeralkotó magja által integrált rendszer, addig a „szocializmus” tele van a 
kapitalizmus elemeivel, s nem csak azért képtelen a saját alapjain fejlődni, saját rendszeralkotó magja által 
integrálódni, mert ezek kifejletlenek, mert nem jött még létre új termelési mód, hanem azért is, mert 
valójában a régi termelési mód uralkodik benne. Az államszocializmusok valóban megpróbálnak kilépni a 
kapitalizmusból, és bizonyos elemeik tekintetében ki is lépnek belőle, ám mivel nem a legfejlettebb 
centrumokban, hanem a világgazdasági (és világtársadalmi) rendszer perifériáin-félperifériáin jöttek létre, 
őket is meghatározza a perifériák-félperifériák sorsa: a centrumoknak való alávetettség{1075}. Politikailag 
létrehozható a „lekapcsolódás”, s létre is hozzák; még arra is képesek, hogy számos 
kellemetlenséget okozzanak a centrumok tőkebirtokosainak, de rájuk is vonatkozik az 
egyenlőtlen csere törvényének és a termelékenység értékmeghatározó szerepének könyörtelenül 
érvényesülő hatása: a világgazdaságban (az anyagi javakat domináns előnyképzőnek elismerő kapitalista 
társadalmakban) minden előny tőkegyarapodássá változtatható és minden hátrány tőkeveszteséggé válik. 
Azok a társadalmak, amelyeknek termelékenysége alacsonyabb, a társadalmak egymás közti 



érintkezésében, a piacon kénytelenek elfogadni a termelékenységben való mérést, amely eleve 
leértékeli őket. (Éppen azért kénytelenek elfogadni, mert nem ők a legtermékenyebbek, s mert a piaci 
verseny{1076} szabályait mindig a legtermelékenyebbek írják; kénytelenek elfogadni, mert – már csak 
marxista kiindulópontjuk miatt is – a társadalmak versenyét ők is termelési versenynek fogják fel, a 
termelési versenyben pedig a termelékenység a legfőbb érték){1077}. Amikor autarkiával próbálnak 
védekezni, ez a hátrányos indulóhelyzetből is adódóan csak a centrumokénál tökéletlenebb innovációt, s 
újabb leértékelődést eredményezhet, amikor pedig a világpiacon keresztül megpróbálnak a centrumok 
innovációs potenciáljára rákapcsolódni, gazdaságaik megnyílnak azok előtt a mechanizmusok előtt, 
amelyek a perifériák-félperifériák többleteinek a centrumba szivattyúzását szolgálják. Minthogy belső 
rendszerük megmarad bérmunkán alapuló ipari társadalomnak, ők maguk intézik a munkavégzők 
kizsákmányolását{1078}, mely haszon jelentős része rögtön a centrumokhoz is vándorol, így ebből a 
szempontból az államszocializmusok pártállamai mintegy a „munkafelügyelő” szerepét játsszák egy 
világméretű „üzemben”{1079}. (Persze a munkafelügyelő nem tőkés, neki is megvannak a maga érdekei, nem 
mindig érdekelt a leghatékonyabb eljárások alkalmazásában, s ha módja van rá, a saját zsebére is dolgozik: 
az államszocializmusok ugyan sok szempontból igen megfelelőek a tőketermelés szempontjából: kicsi a 
bérkiáramlás, magas lehet a profit, a sztrájkokat és egyéb munkásköveteléseket elfojtják, stb. más 
szempontokból azonban a haszonracionalizmus szempontjából problematikusak. A munkaerő 
kihasználtsága nem optimális, a munkaszervezet hatékonysága nem optimalizált{1080}; a profit egy része az 
irányító-felügyelő elit magasabb életszínvonalát biztosítja, s ami még kevésbé racionális: a profit jelentős 
részét rosszul fektetik be: nagy a pazarlás, az innováció hol teret kap, hol akadályozzák az elit által 
alkalmazott ideológiai korlátozások, stb{1081}. Az államszocializmus tehát a kapitalista világrendszer 
részeként működik, de olyan részeként, amelynek – minthogy benne a politika a meghatározó 
tényező, s a tulajdon „állami” jellege következtében a gazdaság csak ennek a politikai 
meghatározottságnak alávetve működik – többnyire a tőke számára is több a politikai mint a 
gazdasági haszna. (Így amikor egyfelől e politikai haszon – az államszocializmusok katonai 
megerősödésével – csökken, másfelől az e társadalmakból kinyerhető gazdasági haszon jelentősége 
megnő{1082}, az államszocializmusok hajdani lekapcsolódását kiváltó belső tényezők pedig erodálódnak, és e 
társadalmak politikai meggyengülése nyilvánvalóvá válik, akkor a tőke békésen, mindössze gazdasági 
erejének érvényesítésével egyszerűen véget vet ezeknek a kísérleteknek, és megpróbálja e társadalmakat 
most már a „szocialista” devianciáktól mentes módon integrálni a tőkés világrendszerbe). Az 
államszocializmusok – gazdaságilag és világrendszer-szinten belül maradván a kapitalizmuson – 
lényegében egy „országon belüli” gyárfoglaláshoz hasonlíthatók, azt pedig már a marxi kritika kimutatta, 
hogy az utópista kommunista telepek szükségszerű sorsa a bukás, mert a tágabb rendszer, amelynek 
részei, vagy megfojtja, vagy magához hasonítja őket. Ugyanez okból nem vezetnek ki a kapitalizmusból a 
munkásrészvényes-, vagy egyéb olyan kezdeményezések, amelyek a kapitalista talajon kísérleteznek a 
dolgozóknak a tulajdonlásba való bevonásával (s ezért nem jutottak volna ebből a szempontból 
lényegesen máshová a szocializmusok akkor sem, ha önigazgatók lettek volna). A rendszeregész 
kapitalizmusa az, ami itt meghatározó szerepet játszik{1083}, és igazából ebben az értelemben 
nevezhetők az államszocializmusok jogosan „kapitalizmusnak”, ebben az értelemben 
sorolhatók az államszocializmusok valóban a kapitalizmus történetéhez{1084}. 
  
Ebből is következik, hogy az államszocialista (rész)rendszeren belül is számos olyan elem válik 
jellemzővé, amely inkább tekinthető jellegzetesen kapitalista, polgári jelenségnek, mint egy új társadalmi 
paradigma megnyilvánulásának. Persze emellett megfelelnek – és olyan formákat öltenek, amelyekben 



megfelelnek – az államszocialista társadalmakban irányító szerephez jutott bürokrácia önérdekének is, 
(amivel még egy későbbi alfejezetben külön is foglalkozunk). 
  
Az egyik ilyen vonás (összefüggésben a már korábban említett kapitalista vonásokkal, a bérmunka és az 
ipari társadalom fennmaradásával) a munka és a köré épülő egész társadalom hierarchizáltsága. Ez a 
hierarchizáltság egyaránt optimális mind a tőkés termelés, mind a bürokratikus igazgatás 
szempontjából. Bár a szocialista „forradalmak” szinte minden területen a rangok és hierarchiák 
eltörlésével, radikális egalitarianizmussal kezdik, (hiszen a tőkés rendszerben alávetett, az 
államszocializmusban pedig hivatkozási alappá emelt munkásság legfőképpen ebben mérné a 
felszabadulását – a polgári egyenlőségből való részesedését, amiből addig látványosan ki van rekesztve), a 
konszolidáló államszocializmusok nagyon gyorsan újra kiépítik a hierarchiákat{1085}. 
  
Egy másik, a polgári társadalommal rokon vonás a társadalom individualizáltsága, atomizáltsága. Bár a 
kezdet itt is a tagadás, és a „közösségi” társadalom eszményének hirdetése, (ami – az individuális önzéssel 
szembeállítva – mindvégig a hivatalos értékrendszer egyik pillére, és a „szocializmus” világát a 
kapitalizmusétól megkülönböztető egyik fő sajátosság marad); a „közösség” azonban csupán absztrakt 
közösség, és valójában minden konkrét (alulról jövő) közösségszerveződés megakadályozása a jellemző. A 
„világ proletárjai egyesüljetek” éppen eléggé absztrakt jelszó ahhoz, hogy semmit se jelentsen a mind 
munkaviszonyaikban, mind társadalmi viszonyaikban egyénként kezelt, atomizált munkavégzők számára, 
akik – mihelyt bármely érdek mentén konkrét közösségeket alkotni, egyesülni próbálnak – szembetalálják 
magukat a hatalommal. A közösségi eszmény absztrakt jellege megfelel az államszocializmusok 
hatalomgyakorlási módjának, ahol a társadalmat a társadalomegész absztrakcióját megtestesítő 
szervezetek irányítják, s így a „közösségiség” az e szervezetek utasításainak végrehajtására 
redukálódik. Az egyének viszont ugyanúgy külön elkülönült egyénekként jönnek számításba, 
mint a liberális kapitalizmusban{1086}: e „titkot” csak leleplezi a későszocialista Magyarországon 
alkalmazott azon ismert kádári „műveljük kertjeinket” taktika, amellyel a társadalom tagjait 
magánéletükbe igyekeztek zárni, magánigények viszonylagos kielégítésével figyelmüket ebbe az irányba 
terelni. Az igények kielégítésével talán kevésbé „bőkezűen” bánva, de valójában az államszocializmusok 
többnyire ily módonn individualizálják tagjaikat, s ezzel is magyarázható, hogy a „kommunizmus” 
életformájára vonatkozó kezdeti avantgardisztikus és kollektivisztikus (bár inkább tömegmozgató) 
elképzeléseket feladva (sőt, azokkal élesen szembefordulva) a sztálinizmusban hamarosan a (biedermeyer 
jellegű) kispolgári idill lett az életeszmény. 
  
Egy következő, és szintén az individualizmussal összefüggő, jellegzetesen polgári sajátosság a (nemzeti 
belső piacon végrehajtott, illetve a nemzetközi cserében a gyengébb nemzetekkel szemben érvényesített) 
tőkefelhalmozásból következő nacionalista attitűd. (Az utolsó fejezetben még lesz szó a nemzeti érzés és a 
nacionalizmus megkülönböztetésének szükségességéről, itt most csak annyit, hogy ebben az 
összefüggésben nacionalizmuson azt a gazdasági és politikai nemzeti érdeket képviselő szemléletet értjük, 
amely a nemzetet – polgári módon – önérvényesítő, és mindenki mást potenciális ellenfélnek-
versenytársnak tekintő individuumnak fogja fel){1087}. Az államszocializmusok a polgári nacionalizmus 
tagadásaként az „internacionalizmus” eszményét hirdetik meg (az első győztes államszocializmus, az 
orosz egy olyan párt irányítása alatt szerveződött meg, amely a munkásmozgalmak első világháborús 
nacionalizálódása idején a harcosan internacionalista kisebbséghez tartozott); s bár az 
„internacionalizmus” hangoztatása mindvégig az ideológia egyik központi pillére maradt, a gyakorlatban 
ez mindinkább az orosz hegemónia és egy fajta nagyorosz nacionalizmus{1088} érvényesülését (és eufemisztikus 



leplezését) jelentette: az államszocialista országcsoport tagjai saját kisnemzeti nacionalizmusainak 
alárendelését{1089} az orosz nagyhatalmi érdekeknek{1090}. (Amikor egyes országok – például a jugoszlávok, a 
kínaiak, az albánok, stb. – nem voltak hajlandóak saját nacionalizmusuk alárendelésére, akkor szakadások 
következtek be a szocialista táborban). 
  
Sokáig lehetne még sorolni az államszocializmusok „polgári” vonásait, amelyek a társadalom szinte 
minden szeletében kimutathatóak. Természetesen az egyik legfőbb vonás a fenti példák szinte 
mindegyikével összefüggő sajátossága a kapitalista társadalmaknak: a gazdaság prioritása, a gazdasági 
szemlélet uralma a társadalom minden más alrendszere felett. Bár az államszocializmusok nem a 
gazdasági racionalizmus alapján szerveződő, hanem alapvetően politikai társadalmak, a 
gyakorlatban elfogadják – s ezzel is a tőke játékterére lépnek – a gazdasági szempontok 
mindenekfelettiségét{1091}. Ebből is következik, de ettől függetlenül is érvényesül a tőkés társadalom 
számos egyéb szemléletmeghatározó elemének átvétele. Márpedig igaz az, hogy 
  

„A gyökeres szocialista átalakulás csak akkor reális célkitűzés, ha a tőkerendszerre mint 
olyanra irányul, ennek minden másodrendű közvetítésével együtt, nem pedig pusztán a tőke 
magánkapitalista megszemélyesítéseinek jogi kisajátítására”. (Mészáros, 2008, p. 192). (S itt a 
„másodrendű közvetítések” között a szerző sok mindent felsorol a nukleáris családtól az 
elidegenült munkaeszközökön és megszemélyesítőiken, a pénzen, a fetisiszta termelési 
célokon, a nem ellenőrzött munkán, a tőkés államon át a világpiacig). 
Az államszocializmusok nem léptek ki a tőkerendszer egészéből, s nem is tudtak kilépni, 
mert a teljes rendszer megszüntetéséhez nem volt sem erejük, sem belső, strukturális 
érettségük, márpedig lényeges igazság az is, hogy „kudarcra van ítélve minden olyan kísérlet, 
amelynek célja valamely létező társadalmi struktúra megszüntetése anélkül, hogy a korábbi 
szervezet funkcióinak ellátására megfelelő újfajta struktúrákról gondoskodnánk” (Merton, 
1980, pp. 253-254){1092}. Enélkül pedig vagy a régi struktúra termeli újjá magát, vagy a 
társadalom még kezdetlegesebb állapotokba süllyed vissza{1093}. 

  
Erre a veszélyre egyébként Marx abban az összefüggésben is felhívja a figyelmet, amikor kimutatja, hogy 
az éretlen szocializmusoknak még a polgárit közvetlenül tagadó elképzelései is polgári gyökerűek. Mint a 
„Gazdasági-filozófiai kéziratok…” ismert soraiban írja: {A kommunizmus a magántulajdonnak} „első 
alakjában csak annak általánosítása és kiteljesedése; mint ilyen, kettős alakban mutatkozik meg: Először a 
dologi tulajdon uralma oly nagy vele szemben, hogy mindent meg akar semmisíteni, ami nem alkalmas arra, 
hogy magántulajdonként mindenki birtokolhassa; erőszakos módon el akar vonatkoztatni tehetségtől, stb. A 
fizikai közvetlen birtoklás számít a szemében az élet és létezés egyetlen céljának; a munkás meghatározását 
nem szüntetik meg, hanem minden emberre kiterjesztik; a magántulajdon marad a közösség viszonya a 
dolgok világához; végül ez a mozgalom, hogy a magántulajdonnal az általános magántulajdont állítsák 
szembe, abban az állati formában mondódik ki, hogy a házassággal (amely kétségtelenül az exkluzív 
magántulajdon egy formája) a nőközösséget állítja szembe, ahol tehát a nő közösségi és közös-közönséges tulajdonná 
lesz. Azt mondhatjuk, hogy a nőközösségnek ez a gondolata ennek a még egészen nyers és gondolatnélküli 
kommunizmusnak kimondott titka. Mint ahogy a nő a házasságból az általános prostitúcióba, úgy a 
gazdaságnak, azaz az ember tárgyi lényegének egész világa a magántulajdonossal való exkluzív házasság 
viszonyából a közösséggel való egyetemes prostitúció viszonyába lép. Ez a kommunizmus – azáltal, hogy 
mindenütt tagadja az ember személyiségét – éppen csak következetes kifejezése a magántulajdonnak, amely 
ez a tagadás. Az általános és hatalomként konstituálódó irigység az a rejtett forma, amelyben a kapzsiság 



előáll, és csak más módon elégíti ki magát. Minden magántulajdonnak, mint olyannak a gondolata legalább 
a gazdagabb magántulajdon ellen fordul mint irigység és egyenlősítési vágy, úgyhogy ezek még a 
konkurencia lényegét is alkotják. A nyers kommunista csak ennek az irigységnek és az elképzelt 
minimumból kiinduló ezen egyenlősítésnek a kiteljesülése. Meghatározott lehatárolt mértéke van. Hogy a 
magántulajdonnak ez a megszüntetése mennyire nem valóságos elsajátítás, azt éppen a művelődés és a 
civilizáció egész világának elvont tagadása, a szegény nyers és szükséglet nélküli ember természetellenes 
egyszerűségéhez való visszatérés bizonyítja, aki nemcsak hogy nem jut el a magántulajdonhoz, hanem 
még csak el sem jutott hozzá.” (Marx, 1981, MEM, 42, p. 105). „A magántulajdon első pozitív 
megszüntetése, a nyers kommunizmus tehát csak megjelenési formája a magát pozitív közösségként tételezni 
akaró magántulajdon alávalóságának” (Marx, 1981, MEM, 42, p. 106). 
„Nyerskommunizmuson” Marx saját kora „nyers”, kezdetlegesen antikapitalista elméleteit értette, de ezek 
számos jellemző eleme az államszocializmus megvalósulása során társadalmi viszonyokként is megjelent, 
ebben az értelemben az idézett szöveg egyes sorai „prófétikusaknak” bizonyultak, és a „nyers 
kommunizmus” kifejezés az államszocializmus társadalmára is alkalmazható. Már a „forradalomban” 
lényegében ezek, a Marx által a „nyerskommunizmus” jellemzőinek nevezett célok jelentek meg, aztán 
ezek némelyike az államszocializmus egész időszakát meghatározta. (Az idézett szöveg esetében ne 
zavarjon meg bennünket az e jellemzők közötti látszólagos kivétel, hogy tudniillik az államszocializmus 
az ezzel riogató jóslatok ellenére nem nőközösségen alapult. {Annyiban egyébként ez sem kivétel, hogy a 
forradalom utáni avantgard légkörben felmerült a nőközösség gondolata is}. Hogy Marxék pontosan 
milyen férfi-nő viszonyban gondolkoztak, ez nem határozható meg egyértelműen erre vonatkozó 
megjegyzéseikből. A legvalószínűbbnek az látszik, hogy egy magántulajdon nélküli társadalomhoz a 
szabadon választott párkapcsolatot érezték illőnek – ez Engels Család, állam, magántulajdonában inkább 
páros viszony, de nem zárja ki a „szabad szerelmet” sem; a Német ideológiában például inkább 
kommunában gondolkodtak, család és személyi tulajdon nélkül. A nyerskommunizmus leírása ettől 
eltekintve teljesen illik az államszocializmusra, s még az is megengedhető, hogy az államszocializmusnak a 
nőkhöz való később meghatározóvá vált „kispolgári” viszonya és hipokrízise szintén annak az „általános 
magántulajdonos” attitűdnek felelt meg, amely aztán később nyíltan a magántulajdon visszaállítása felé 
fordult). A lényeg az, hogy az államszocializmusok „nyers kommunizmusa”{1094} annak minden 
jellemzőjével együtt azért olyan amilyen, mert az újnak szánt társadalom újdonsága nem saját 
alapokból épül ki, hanem csak tagadáson (a kapitalizmus – és a kapitalizmus egyes 
jellemzőinek – egyszerű tagadásán) alapszik, s ily módon a paradigmán belül marad, annak 
tematizációit követi. 



Államszocializmus és modernizáció 

Az államszocialista társadalmaknak persze vannak olyan vonásai is, amelyek anélkül értelmezhetők, hogy 
„kapitalista” vagy „szocialista” jellegüket mérlegelnénk. A „haladás” a kapitalizmusnak, az 
államszocializmusnak (és a szellemi termelési mód társadalmának is) fontos értéke, az 
államszocializmusok pedig felfoghatók egy rendszerfüggetlen modernizációs program 
megvalósítási kísérletének is. 
  
Nehezen vitatható, hogy azok az országok, amelyekben az államszocializmus megjelent, egy-két kivétellel 
elmaradott agrárországok, félfeudális-feudális vagy még a feudalizmusénál is ősibb viszonyokat őrző 
társadalmak voltak, s e kiinduló állapothoz képest látványos fejlődést mutattak fel az iparosítás, az 
általános műveltségi színvonal, a szociális és egészségügyi ellátás, az általános foglalkoztatási biztonság{1095} területén és 
még néhány fontos területen{1096}. Azt már vannak, akik vitatják, hogy mindez egyértelmű fejlődésnek 
tekinthető-e, ha a veszteség-oldalon olyan fejleményeket regisztrálhatunk, mint a hagyományos kultúrák 
szétesése, az együttélési morál csökkenése, az emberi jogoknak (esetenként a korábbiaknál is durvább és 
tömegesebb) korlátozása; a politikai mozgások tömeges halálos áldozatairól nem is beszélve. Persze ezek a 
negatívumok a modernizáció más formáival is együttjár(hat)nak, nem utolsó sorban éppen ezek miatt is 
kérdőjeleződött meg a huszadik század végére az egész „modernizációs” paradigma. Egyesek azt is 
felvetik, hogy lehet ugyan, hogy az államszocializmusok elértek modernizációs eredményeket, lehet, hogy 
többé-kevésbé felszámolták az analfabétizmust, visszaszorítottak-felszámoltak a nyomorból sarjadó 
népbetegségeket, egy-egy borzalmas éhínség kiváltásáért viselt felelősségük ellenére később elértek egy 
olyan létbiztonsági színvonalat, amelyben senki sem hal éhen és mindenkinek van valamilyen munkája, de 
ezeket az eredményeket esetleg más úton és kevesebb áldozattal is el lehetett volna érni. Ettől azonban az 
államszocializmus még a modernizáció egyik, többé-kevésbé sikeres útjának is minősíthető, (az olyan 
esetektől, mint a „vörös khmerek” Kambodzsája, eltekintve, ahol maga a modernizáció is a „forradalom” 
támadásainak kereszttüzébe került, és áldozatául esett). 
  
Persze, bizonyos szempontból Kambodzsa nem kivétel. Az államszocialista ideológia nehezen küzd meg 
azzal a ténnyel, hogy a fejlettség, a „modernitás” általában a világgazdaság és világtársadalom nyugati 
centrumaihoz kötődik, és a követő-utolérő stratégia jegyében onnan kell(ene) a mintákat meríteni a saját 
társadalom modernizációjához, ugyanakkor mivel mindez a „kapitalizmus” terméke, és annak 
asszociációi tapadnak hozzájuk, ezeket „ellenségesnek” kell nyilvánítani (és belső ellenségként üldözni 
mindazokat, akik kritikátlan rajongással kötődnek e vívmányokhoz). Ez a kétlelkű viszonyulásmód 
szükségképpen azzal az eredménnyel is jár, hogy a modernizáció csak felemás módon érvényesül az 
államszocializmusokban, s ahol „ellenségesnek” nyilvánítására esik a nagyobb hangsúly, ott súlyos 
modernizációs hiányok keletkeznek, egészében pedig a modernizáció többnyire premodern elemekkel 
összekeveredve érvényesül{1097}. 
  
Huntington a fejlett nyugati központokon kívül eső társadalmaknak a modernizációhoz való viszonyát 
vizsgálva megállapítja, hogy e társadalmak egyik része a nyugati modernizáció változatlan átvételével 
próbálkozik, s ez a törekvés általában nem nagyon sikeres; egy másik része elutasítja a modernizációt (ez 
még rosszabb következményekkel jár); s végül a leggyakoribb a nyugatosodás nélküli (vagy csak átmeneti 
nyugatosodást magával hozó) modernizáció. Huntington azok közé az amerikaiak közé tartozik, akik 



nem érzéketlenek a kulturális különbségek iránt, (olyannyira nem, hogy mindjárt túl is hangsúlyozza őket, 
fatalisztikusan felnagyítva az egyes civilizációk sajátosságainak determináló hatásait), de persze meg van 
győződve saját társadalma civilizációs előnyeiről. Ezért sajnálattal állapítja meg, hogy a modernizáció, 
amely Amerikában elválaszthatatlan a demokráciától, a nem-nyugati országokban egyáltalán nem így 
működik; a modernizációra vagy „teljesen antidemokratikus módon” tesznek kísérletet, vagy amikor 
együtt jár bizonyos demokratizációval, ez többnyire mindenütt a nyugatellenes nacionalizmust erősíti. 
(Huntington, 1998). (Itt Huntington csak azt nem veszi figyelembe, hogy hiába jelenik meg a nyugati 
típusú „demokrácia” az adott országok belső viszonyaiban, mivel a nemzetközi viszonyokat 
egyáltalán nem a demokrácia, hanem „az erősebb diktál” elve jellemzi, a nyugati „demokrácia” 
(és a modernizáció) bejövetele{1098} az ily módon alávetett társadalmak számára elválaszthatatlan 
lesz a teljességgel antidemokratikus nemzetközi viszonyok behatolásától, (s ez belső 
„demokráciájukat” is – ha lenne is ilyen – szükségképpen eltorzítja). A kisnemzeti (adott esetben 
„nyugatellenes”) nacionalizmus a hegemón nagynemzeti nacionalizmusokra adott válasz{1099}. A védekezés 
a behatolással szemben ezért összekeveredhet a modernizáció (vagy éppen a „demokrácia”) elutasításával 
is. (Az más kérdés, hogy ezáltal a „védekező” társadalmak a behatolás hódoló elfogadásával egy másik 
rossz megoldást szegeznek szembe, hiszen a modernizációtól való elzárkózás tovább rontja 
világgazdasági-világpolitikai helyzetüket, a demokrácia korlátozása pedig belső dinamikájukat fékezi, és 
hozzájárul az egyenlőtlen nemzetközi status quo fenntartásához, mert belső szerkezeti 
antidemokratizmusa kompatibilis a nemzetközi viszonyok antidemokratizmusával). A modernizációhoz 
felzárkózni próbáló társadalmak számára a viszonylag legjobb esélyeket még az a stratégia ígéri, amely 
megpróbálja kitapogatni azt a keskeny ösvényt, amely a modernizáció (és a centrumból érkező hatások) 
elutasítása és az azok előtt való teljes megnyílás között húzódik, és saját (minél több hatást beépítő, de 
azokat a maga sajátos adottságaihoz integráló) modernizációs utat próbál kialakítani. Az 
államszocializmusok kétségkívül valamiféle saját úttal próbálkoztak, de az előző alfejezetekben 
bemutatott jellemzőiknek is köszönhetően csak nagyon kevéssé épültek szerves alapokra, (s így nem volt, 
ami a külső hatásokat sajátos adottságaikhoz integrálja) és történetük nagy részében az említett két rossz 
véglet közti egyensúlyozást sem sikerült optimális módon végrehajtaniuk{1100}. 
  
A modernizáció az államszocializmusokban – mint már szó volt erről – elsősorban iparosítást 
jelentett. Miután a kapitalizmus történetéből világos volt számukra, hogy a premodern viszonyok közül 
az „ipari forradalom” emelte ki a centrum országait, nem volt kétséges, hogy saját ipar nélkül semmi 
esélyük sincs semmiféle felzárkózásra, az agrárolló, a gazdasági értelemben vett gyarmati helyzet 
kényszereinek kivédésére. A másik ok az ipar preferálására a korábban említett harci tényező volt: ha 
magukat egy ellenséges tőkés világgal szemben álló erődnek tekintették, katonai erejüket gazdasági 
fejlettségüknél is nagyobb mértékben kellett fejleszteniük, hiszen csak így remélhették, hogy a katonai erő 
elegendő lehet társadalmi külön útjuk megvédelmezésére, (s később akár offenzív terjesztésére is). 
Tudjuk, hogy ezek az erőfeszítések jelentős sikerrel jártak: a Szovjetunió, mely gazdaságilag sohasem 
hozta be a fejlett nyugati centrumokat, katonai szempontból évtizedeken át szuperhatalmi patthelyzetet 
tudott tartósítani a két világrendszer között. A harmadik tényező – s itt nem érdemes mérlegelni, hogy 
melyik volt a meghatározók közül a legnagyobb súlyú, mert ez történelmileg változott is – az az ideológiai 
megfontolás volt, hogy növelni kell a társadalomban a névleges „uralkodóosztály”, az (ipari) 
munkásosztály arányát (akár a mezőgazdaságnak okozott károk árán is), s ezt nyilván mind több ipari 
munkahely létesítésével, a lakosság tömegeinek az iparba áramoltatásával lehetett elérni. S persze voltak 
az iparosításnak olyan megfontolásai is, amelyek a társadalom tudati átalakítását, modernizációját 
célozták{1101}, hiszen az iparban szükséges mentalitást korszerűbbnek, modernebbnek, rugalmasabbnak 



tekintették a hagyományos mezőgazdaságban érvényesülő tudati modelleknél. (S természetesen az 
iparosítástól a mezőgazdaság korszerűbbé, iparszerűbbé válását, gépesítését is remélték). Mindent 
egybevetve: az iparosítástól várták azon gazdasági (és gazdaságon kívüli) feltételek megteremtését, 
amelyekből azután át lehet lépni a szükségletekre termelő „kommunizmusba”. 
  
Ebből a modernizációból (és iparosításból) azonban – bár a centrális, tudatos irányítás következtében 
gyorsabban zajlott, mint a kapitalizmus kialakulásakor, és ebből a szempontból nagyon sikeresnek 
mutatkozott – hiányzott néhány olyan elem, ami a nyugati modernizáció kibontakozását elősegítette. Az 
egyik ilyen hiányzó elem éppen a tőkés volt, (ha nem tőkés társadalomban gondolkozunk, akkor úgy 
általánosíthatjuk, hogy egyfelől a termelési folyamatokra közvetlen hatással bíró tulajdonos, aki az ipar 
összetevőit, a gépparkot, a termelési rendszert, stb. a versenyképesség érdekében állandóan fejleszti, 
másfelől a versenyen alapuló piac, amely kikényszeríti ezt az innovációt). Azok az elemek, amelyekkel 
helyettesíteni próbálták a tőkés társadalom innovációra-ösztönző mechanizmusait, (az újításra is buzdító 
munkaversenytől, a későbbi szakaszban a viszonylagos vállalati önállóságig, és a vállalatok 
„versenyeztetéséig”) nem voltak elegendőek, mert egyik szereplő sem rendelkezett sem a folyamat 
összességére való rálátással, sem a folyamat összességére való hatás képességével. Ezekkel persze mint 
egyének általában a tőkések sem rendelkeznek, azáltal azonban, hogy a piac valamennyiüket 
összekapcsolja, minden lépés ilyen hatást tud gyakorolni, a piac visszajelző mechanizmusai pedig 
valamilyen értelemben a rálátást is biztosítják.{1102}. 
  
Az államszocializmus kritikusai az államszocialista modernizációnak ebből a csonkaságából azt a 
következtetést vonják le, hogy igazi modernizáció államszocialista úton lehetetlen, és a kapitalizmusnak 
nincs – e tekintetben sincs – alternatívája. Hosszan sorolják azokat a diszfunkcionális jelenségeket, 
amelyek az államszocializmus sajátosságaiból fakadnak, és az államszocialista modernizációt oly 
tökéletlenné teszik. Ezek egyik csoportját a társadalom ellenállásának tényei alkotják (az államszocializmus 
felülről-irányított, szervetlen és erőszakos rendszerével szemben): teljesítmény-visszatartás, az eszközök 
gondatlan kezelése, a szabályok áthágása, a (diktatórikus irányítás ellenére) a fegyelem lazulása, a lopás 
elutasításának gyengülése (a „köztulajdon” senki tulajdonaként való felfogása), a feketepiac virágzása, 
stb.; egy másik csoportját az ezekkel rokon védekező intézkedések: az alsóbb szintű vezetők (és 
beosztottak) részéről a saját hatáskör felértékelése, az információ-, anyag-, és munkaerő túlbiztosítás; az 
áruvisszatartás; a lakosság részéről a háztartás-kiadások minimalizálása, az ésszerűtlen hatalmi 
követelésekre adott diszfunkcionális reakciók (például a kényszervágások), a kapcsolatok érvényesítése a 
gazdaság működésében és a túlélésben, és az ebből származó korrupció elburjánzása, a (nem őszinte) 
helyeslés a hatalomnak, és a hivatalos értékrendszer súlytalanságának jeleként a marginalizálódó 
függetlenség tekintélyének növekedése, stb. (Fehér–Heller–Márkus, 1991). Hankiss Elemér Diagnózisok 
és Társadalmi csapdák című könyveiben már az államszocializmus éveiben számos olyan jelenséget 
gyűjtött csokorba, amelyek a rendszer diszfunkcionális működésein és az ezekre adott diszfunkcionális 
reakciókon keresztül bizonyítják, hogy mindezek következtében a modernizációs törekvések is csak 
nagyon eltorzult módon tudnak érvényesülni: meggyőzően mutatja be például azt, ahogy a 
modernizációval járó individualizációnak csak a negatív oldala (az atomizálódás, az egoizmus) tud 
érvényesülni, az individualizáció pozitív: a személyiséget, az egyéni öntudatot és az egyéni különbségekkel 
szembeni toleranciát megerősítő mozzanatai nélkül{1103}. Valóban, az államszocializmus tele van 
diszfunkcionális működéssel, s nem nehéz demonstrálni, hogy ezek következtében miért és hogyan 
bizonyul tökéletlennek a modernizáció, racionalizáció és individualizáció összefonódása mellett 
végbement polgári fejlődés szempontjából és ahhoz képest. Éppen ezen diszfunkcionalitások és 



irracionalitások vezették el a rendszer számos kritikusát ahhoz, hogy „megtérjenek” a kapitalizmus 
igenlői közé, mely társadalom mindezen szempontokból jobb teljesítményeket tud felmutatni. A kérdés 
csak az, van-e értelme az államszocializmusokat mint tökéletlen kapitalizmusokat, modernizációjuk 
ellentmondásait mint tökéletlen kapitalista modernizációt elmarasztalni? Minthogy e társadalmak magukat a 
kapitalizmussal szemben definiálták, nem inkább az a probléma, hogy ebben bizonyultak tökéletlennek; 
hogy nem tudtak eléggé kilépni a kapitalizmusból, hogy nem tudtak igazi, hatékony alternatívát 
kifejleszteni? Hogy egy ilyen modernizációs alternatíva szempontjából nem voltak – hogy ebből a 
szempontból sem voltak – eléggé funkcionálisak, eléggé racionálisak? Ugyanazokat a diszfunkcionális 
jelenségeket ebből a szempontból is meg lehet vizsgálni. A kétféle megközelítés különbségét magának a 
„racionalitás”-eszménynek kétféle értelmezésén keresztül demonstrálhatjuk. Nem mindegy ugyanis, 
hogy az államszocializmus megannyi, valóban irracionális jelenségét milyen racionalitáshoz 
mérjük, hiszen Weber óta jól tudjuk, hogy többféle racionalitás létezik, s maga az „ésszerűség” eszménye 
mindig csak eszközérték átfogóbb céloknak alárendelve (mint ahogy maga az „ész” is csak eszköz 
különböző emberi célok eléréséhez). Bencze, Kis és Márkus például bírálják a munkaidő-csökkentés 
szocialista célkitűzését, azt állítván, hogy ez csak akkor racionális, ha maga a munkaidő-csökkentés a cél. 
(Bencze–Kis–Márkus, 1992). Itt az (általuk mérceként alkalmazott) racionalitás kimondatlanul a tőkés 
haszonelv racionalitása: „ha nem öncélúan akarjuk csökkenteni a munkaidőt, akkor oda kell figyelnünk 
azokra a gazdasági törvényekre, amelyek a szükséges munkaidő hosszát megszabják{1104}” – csakhogy e 
gazdasági törvények a haszonelv törvényei, racionalitásuk a tőkés célracionalizmus. Mi van akkor, ha a 
munkaidő-csökkentés nem „öncélú”, hanem azért szorgalmazzák, hogy a munkaerőt további – szabad, 
alkotó – munkára szabadítsák fel? Ha a racionalitás a nembeliség racionalitása? A Nemnek nagyon is 
szüksége van az egyén munkájára, de annál jobban (racionálisabban) tudja használni, minél szabadabb és 
alkotóbb jellegű. A modernizáció (a technikai és társadalmi innováció) nem csak a haszonelv 
szempontjából racionális, hanem a nembeliség szempontjából is. Érdemes tehát az államszocializmusok 
modernizációs tökéletlenségeit is egy olyan modernizáció szempontjából szemlélni, amely a (nembeliség 
szempontjaiból kiinduló) szellemi termelési mód irányába mutat. 
  
Már csak azért is, mert a huszadik századik második felében, mint láttuk, a kapitalista modernizáció is 
nagy mértékben erre felé vett irányt. Az államszocializmusok kudarcának legfőbb forrása, hogy éppen ebben 
a modernizációs hullámban (Toffler „harmadik hullámában”) nem tudták igazán követni a modern tőkés 
társadalmakat. Míg az iparosító modernizációban – átvéve annak kortárs tőkés megoldásait – a huszadik 
század első felében lépést tudtak tartani; mihelyt a tőke áthelyezte a termelés fejlesztésének súlypontját a 
szellemi termelés fejlesztésére, ebben nemhogy nem követték a fejlett tőkés centrumokat, hanem – 
ideológiai és káderpolitikai megfontolásokból (Sztálin és Liszenko kezdeményezésére) súlyos csapásokat 
mértek a szellemi termelés éppen azon ágazataira, amelyek a tőkés centrumokban kezdték átvenni a 
húzóágazat szerepkörét: a kibernetikára, a genetikára; valamint azokra a tudományterületekre is, amelyek 
a szellemi termelési mód szempontjából kulcsfontosságúvá váló fejlesztések kulcsai a „human relations” 
területén: a szociológiára, a kulturális antropológiára és (a reflexológia határain kívüli) pszichológiára. Ez 
az államszocializmus szempontjából végzetesnek bizonyult. 
  

Mint Toffler is írja: A Szovjetuniót az új tudás kényszerítette térdre. {Az állandó gyorsulás 
szükségességének közegében „a marxista közgazdászok, (és sok klasszikus közgazdász 
nemkülönben) a szellemi szférát lenézően ’nem termelő’ szférának tekintették. Pedig minden 
jel szerint éppen a ’nem termelő’ szellemi dolgozók adtak óriási lendületet a nyugati 
gazdaságoknak az ötvenes évek közepe óta” (Toffler, 1993, p. 557). „A XX. század nagy 



államszocialista kísérletének kudarca tehát főként a tudás szerepének elavult értelmezéséből 
fakad”. (Toffler, 1993, p. 558). 
  
Castells szerint is azért omlott össze a szocializmus (etatizmus), mert szerkezetileg képtelen 
volt biztosítani az átmenetet az információs társadalomba (Castells, 2007, p. 22){1105}. Ő ezt 
arra vezeti vissza, hogy a míg a kapitalizmust a profitmaximálás elve az információs 
„forradalom” felé hajtotta, a szovjetrendszerben egy ezzel ellentétes elv, a hatalommaximálás 
elve érvényesül (lásd a korábban az államszocializmus politikai alapjairól mondottakat). A 
Szovjetuniónak az információs forradalomból való kimaradását az államszocializmus olyan 
szerkezeti-működési sajátosságaival magyarázza, mint a katonai komplexum érdekeinek – a 
hadseregnek az összgazdaságtól való elszakadása mellett érvényesülő – túlsúlya; a lakosság 
információktól való elzárása; a társadalomban általánosan érvényesülő „porosz elv”, amely a 
hibák büntetését preferálja, miközben nem jutalmazza az innovációt; a tudomány és a 
termelés közti (közvetlen) kapcsolathiány, (ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a termelőket 
kell érdekeltté tenni a tudomány támogatásában, és nem a tudományos műhelyeket a piacban 
érdekeltté tenni, – amivel a bürokratikus rendszerek akkor próbálkoztak, amikor 
megpróbáltak megnyílni a piacgazdaság felé, piaci érdekeket szolgálva, de fenntartva a 
bürokratikus döntési mechanizmusokat). A megújulás fő akadálya a bürokratikus irányítási 
rendszer, amelybe bekerülhetnek ugyan pozitív elemek, de a rendszer egésze nem tud 
megújulni. 

  
Amikor e megújulás lehetetlensége (a ’60-as években) még nem volt olyan nyilvánvaló, Richta és 
csoportja – belülről a cseh reformhullám optimizmusától áthatva – ugyanebben remélt változást. A 
sztálinizmust éppen abban marasztalta el, hogy leragadt az örökölt ipari modellnél, és nem tesz érdekeltté 
a fejlődésben: „az embereknek nincs közvetlen kapcsolatuk saját munkájuk termelékenységének 
emelkedésével és társadalmi hasznosságának mértékével.” (Richta, 1968, p.82). A direktívák túltengése 
tompítja a kezdeményezőkészséget, pusztítja a felelősségérzetet, alátámasztja a középszerűséget és a 
változatlanság iránt kelt érdekeltséget. Az emberek idejét pazarolják (például az elburjánzó hivatalos 
ügyintézéssel), túl sok a szakképzetlen munka, és így tovább. Márpedig az emberi alkotóerők 
kibontakozásának mindennemű elmulasztása – figyelmezteti a csoport a gazdasági szempontokat 
preferáló bürokráciát – gazdaságilag károssá válik.(Richta, 1968, p.125). Összefoglalóan megállapítják, 
hogy a szocialista viszonyok fejletlenebbek, mint a termelőerő fejlődésének igényei, s ez súlyos (fékező) 
ellentmondás, ami azonban feloldható „a termelőerők egész struktúrájának teljes megváltoztatásával” 
(Richta, 1968, p. 46){1106}. A szocializmus előnye ugyanis az, hogy „bekapcsolja az új termelőerőt, az 
össztársadalmi egységesítés erejét” (Richta, 1968, p. 46). Richtáék itt egy nagyon lényeges elemet 
hangsúlyoznak: a szellemi termelési mód valóban nem is létezhet az „össztársadalmiság” termelőerőnek 
tekintése nélkül. Az államszocializmusok azonban nem a szellemi termelési mód társadalmai, (legfeljebb 
annak koraszülöttjei), nem rendelkeznek a Richtáék által nekik tulajdonított előnyökkel, és irányítóinak 
eszük ágában sincs a „termelőerők egész struktúráját megváltoztatni”. A szellemi termelők pedig (és itt a 
kör bezárul) nem támaszkodhatnak a „human relations”-nek és a demokráciának még a fejlett 
kapitalizmusokban kifejlett szintjére sem, s így sem erejük, sem önbizalmuk nem elegendő ahhoz, hogy 
az ilyesfajta változásokat kiharcolhassák. 
  
A szellemi termelés irányába ható modernizációt demokratizáció nélkül nem lehetett végbevinni, 
demokratizálni viszont egyesek szerint azért nem lehetett, mert (éppen a modernizációbeli elmaradottság 



miatt) a társadalom tele volt premodern, antidemokratikus mechanizmusokkal és beidegződésekkel, 
valamint – a többség politikai képviseletlenségének, és a diktatórikus irányításnak köszönhetően – a 
pártállam és az állampárt súlyos legitimációhiánnyal is küszködött{1107}, ezért a demokratizáció feltehetőleg 
azonnal a rendszer összeomlásához vezetett volna, (és ezzel az „új világ” politikai megteremtésére 
szerveződött vezetés tisztában is volt){1108}. 
  
Az államszocializmus tehát, mint modernizációs kísérlet az ipari modernizációban hiányos, de 
még viszonylag sikeres útnak bizonyult a kapitalizmus perifériáin és félperiferiáin amúgy is 
súlyos lemaradásba került társadalmak számára, ám meghatározó sajátosságai nagy részének 
következtében képtelen volt lépést tartani a fejlett kapitalizmusokkal a modernizációnak a 
szellemi termelésre alapozó szakaszában. Belső viszonyaiban ez a – végülis a bolsevik kiindulású 
államszocialista kísérlet végső bukásához vezető – továbblépési képtelenség a szellemi termelők két 
csoportjának végzetes szembekerülésében is kifejeződött, (politikai arculatot adva a politikai meghatározottságú 
rendszer végóráinak is). A következő alfejezetben azt próbáljuk meg szemügyre venni, hogy a szellemi 
termelők szociológiai értelemben miként vannak jelen és milyen szerepet játszanak az 
államszocializmusok történetében. 



Bürokrácia, új osztály 

Azt már korábban megállapítottuk, hogy az államszocializmusokat megalapozó szocialista 
„forradalmakat” szellemi termelők által szervezett politikai szervezetek irányították, s a „forradalom” 
végigvitelének (szellemi termelői) aktusa után – a „forradalom” az egyik szélsőséges megnyilvánulása 
annak, amit a szellemi termelők társadalomalakítási funkciójának neveztünk – e szervezetek tagjai önként, 
vagy a szervezet fegyelme által kényszerítetten bürokráciává válnak, amelynek alapvető feladata a szellemi 
termelés adminisztratív-igazgatási funkcióinak ellátása. Ez is szellemi termelés, s mint a korábbi 
fejezetekben láthattuk, a legősibb – s talán a legtöbb embert foglalkoztató – szellemi termelő funkciók 
egyike, de minthogy a három fő szellemi funkció a másik kettőtől elszakítva csak tökéletlen 
módon „szellemi”, (s önmagában egyik sem képes szellemi termelési mód kialakítására), a 
bürokrácia nem hogy nem a szellemi termelési mód jegyében, de még csak nem is annak 
irányában tevékenykedik, hanem mindig „megrendelője” szempontjait követve. Ez a 
„megrendelő” pedig ez esetben egy olyan sajátos konglomerátum, ami az absztrakt (a párt által 
megtestesített és elsődlegesen a pártideológián keresztül létező) „munkásosztályból”, a marxi elméletből 
elvont Jövőből, mint célképzetből, és az igazgatásra váró társadalomból tevődik össze. Ezt a három tényezőt 
pusztán a politikai akarat hangolja össze, amelynek aktív alanya önmaga a bürokrácia (a pártállammá, 
állampárttá vált adminisztratív-igazgató szellemi termelő). De – minthogy nem képez tulajdonos 
osztályt – így önmagát nem tekintheti megrendelőnek; végrehajtó szerepben – (a politikai 
elidegenedésnek köszönhetően) egy tőle külsőnek-idegennek tekintett „megrendelő” eszközeként – 
munkálkodik, (s ez többé-kevésbé még az egész mechanizmus csúcsán álló vezetőre is vonatkozik), 
miközben megrendelő (valóságos, hús-vér megrendelő) igazából nincsen fölötte. Ez bizony 
eléggé skizofrén állapot. (Az államszocializmusok létrejöttekor politikai úton hatalomba került 
társadalomkritikai-társadalomalakító értelmiség tagjai nagyrészt nehezen is viselik: vagy átalakulnak, és 
innovációs és egyéb szellemi termelői attitűdjüket alárendelik a bürokratikus igazgatás törvényeinek, vagy 
állandó szerepzavarba kerülve kevéssé tudnak megfelelni a pusztán adminisztratív-igazgatási 
feladatoknak, s az államszocializmus kialakulásának folyamatában egyre inkább olyan emberek váltják fel 
őket, akik e szerepzavar nélkül, gördülékenyen tudják a bürokratikus feladatokat ellátni{1109}). 
  
Nem hangsúlyozhatjuk elégszer, hogy a három alapvető szellemi termelői típus egyike sem képes 
egymaga érvényre juttatni a szellemi termelési módot, s így szellemi tevékenysége – legalábbis 
részben – más, nem szellemi célok szolgálatába kényszerül. Az osztálytársadalmak történetében 
ezért is gondoskodnak a mindenkori hatalom képviselői a három funkció elválasztásáról, a 
szellemi termelők egyik vagy másik szerepbe tereléséről. (S ezzel a szellemi termelők alárendeléséről). 
Röviden visszatérve ahhoz, hogy miről is van itt szó, azt mondhatjuk, hogy a kulcsszerepű szellemi 
termelői funkció: az innovatív funkció gyakorlásának eredményei az adminisztratív-igazgatási funkció 
gyakorlói nélkül (hivatalos elfogadtatás, az alkalmazás megszervezése nélkül) nem tudnak beépülni a 
társadalmi gyakorlatba, a társadalomkritikai funkciót ellátók nélkül pedig az innovatív szellemi termelő 
nem képes az általa létrehozott újdonságokat társadalmi változásokká növeszteni (a „termelőerők” 
fejlődésével adekvát társadalmi viszonyokat létrehozni). A társadalomkritikai funkció gyakorlásának 
„termékei” az adminisztratív-igazgatási funkció ellátói nélkül nem rendelkeznek a kritikát változtatássá 
realizáló hatalommal, az innovatív funkció gyakorlói nélkül a változtatási elképzelések elszakadnak a 
termelés szükségleteitől, „lebegőekké”, „életidegenekké” válnak. Az adminisztratív-igazgatási funkció 



gyakorlóinak tevékenysége pedig a társadalomkritikai funkció ellátói nélkül csak status quo-védő szerepben 
képes aktivitást{1110} kifejteni, s az innovatív funkciói ellátói nélkül még ez az aktivitás is a végrehajtás 
teendőire szűkül. Amikor a három funkció gyakorlása szétválik a társadalomban{1111}, a mindenkori 
(osztály)hatalom képviselőinek a kezébe kerül az a lehetőség, hogy összekössék ezeket a 
funkciókat, hogy meghatározzák az innovációs eredmények gyakorlatba-beépülésének módját, 
(biztosítva, hogy azok ne változtassanak az általuk uralt társadalmi rendszer alapjain); hogy a 
társadalomkritikai aktivitást ne engedjék hatalomhoz, s így csak azt hagyják hatni belőle, ami a hatalmon 
lévőknek kedvező, egyébként pedig tereljék „életidegen” területekre; az adminisztratív-igazgatási 
aktivitást pedig a status quo-védelemre és a végrehajtásra koncentrálják. Az államszocializmusban 
nincs felettes osztályhatalom, maga az adminisztratív-igazgatási funkciókat ellátó szellemi 
termelő kerül a társadalom „csúcsára”{1112}. Ám – éppen azért, mert a három alapfunkció 
különválasztottsága fennmarad{1113} – létrejön az említett „skizofrén” állapot, hogy a társadalom 
csúcsán lévő bürokrata (egy fiktív „csúcsot” helyezve maga fölé) megmarad a végrehajtó 
attitűdnél (és szinte az első perctől kezdve elfojtja, szélsőségesen korlátozza a társadalomkritikai 
funkció gyakorlását); majd később – fokozatosan csökkentve az innovációs funkció gyakorlását 
is – mindinkább status quo-védelemre rendelkezik be. (Amikor a társadalomból súlyos működési 
zavarokról érkeznek visszajelzések, akkor az adminisztratív-igazgatási hatalom megpróbálja némileg 
mozgósítani az innovációs funkcióra szakosodott és/vagy a társadalomkritikai funkciókat ellátó szellemi 
termelőket, – ez történik az államszocializmusok „reformkorszakaiban”–; de mindig csak szigorúan 
alárendelten az adminisztratív-igazgatási szempontoknak, s így igazán hatékony változások nem 
történnek). Hogy miért nem tudott az államszocializmusban a három szellemi termelői funkció 
egyenrangúan egyesülni (s ezzel létrehozni a szellemi termelési módot), ennek egyik oka 
nyilván az, hogy az államszocializmusok csak alrendszerekként jöttek létre a 
világkapitalizmuson belül, s így a hiányzó, illetve fiktív „megrendelőként” (ha csak közvetve is, 
de mégis, továbbra is) valójában a tőkés (világ)hatalom (a tőke) akarata érvényesült{1114}; a másik, 
belső alap-ok pedig az a politikai elidegenedés volt, amelynek alapján az államszocializmusokat 
létrehozó szervezetek megszerveződtek, a politikai szervezetben megteremtve azt az 
adminisztratív-igazgatási árnyék-bürokráciát, amelyben minden társadalomkritikai és innovatív 
tevékenység alávettetik az (absztrakt és abszolutizált{1115} cél által vezérelt) politikai végrehajtó 
aktivitás szempontjainak, (s amely a politikai hatalom megragadása után – absztrakt és abszolút 
cél által vezérelt – kormányzó bürokráciává vált){1116}. Nem ő maga az uralkodó, hanem az az 
abszolutizált absztrakció, amelynek nevében kormányoz: az Állam, a Párt, a Munkásosztály… 
  
Az absztrakt cél által vezérelt igazgatási tevékenység (az idea-megvalósításra szerveződő állam) végső 
fokon Platón államelméletében gyökerezik. A Platón előtt lebegő példa a papság által uralt egyiptomi 
társadalom volt (e papság tevékenységében még nem vált szét a három szellemi termelői funkció, ezért a 
szellemi hatalom legtökéletesebb megnyilvánulásának tűnt nem csak Platón, hanem még számos 
huszadik századi ezoterikus gondolkodó számára is). Az egyiptomi papság társadalmában azonban nem a 
szellem termelőmódja uralkodott: a szellemi tevékenységek alárendelődtek az öntözéses földművelésen 
alapuló adógazdaság követelményeinek{1117}: ez a papság egyszerre volt uralkodó és végrehajtó, de a 
végrehajtás dominanciájával. Ezt az ellentmondást már ők is azzal oldották fel, hogy absztrakt célok 
(ideák) végrehajtóinak tekintették magukat: a fiktív (az uralkodóban csak megszemélyesített) 
megrendelőnek alávetett bürokrácia-uralom már náluk (és az övékéhez hasonló társadalmakban) létrejött. 
A huszadik században a hitleri és sztálini állam ismét e modell egy változatát elevenítette fel{1118}: mindkét 
állam úgy próbált kitörni a tőkés centrumok által uralt világrendből, hogy a világot valóságosan uraló 



erőnek való közvetlen alárendelődés helyett (legalábbis a politikai felszínen) egy fiktív megrendelőnek – 
és az azt jelképező absztrakt és abszolutizált célnak – rendelte alá a maga adminisztratív-igazgatási 
tevékenységét (a fasiszta állam a világ adott erőviszonyai fölé kerekedni képes nemzet, sőt, „faj” 
ideájának, a sztálini állam pedig a kapitalizmusból kilépő „új világ” hasonlóképpen absztrakt és 
abszolutizált ideájának, illetve az ezen új világ alanyának tekintett munkásosztály ugyancsak abszolutizált 
absztrakciójának{1119}). 

* 

Trockij, aki neofitaként oroszlánrészt vállalt a bolsevik pártállam militarisztikus megszervezésében, 
kiszorulva annak irányításából, a (sztálini) pártbürokráciát jelölte meg a „forradalom” elorzójaként (az „új 
világ” felé vezető út elzárójaként), s elemzésével megnyitotta azon elméletek sorát, amelyek az 
államszocializmus negatív jellemzőit egy „új osztályhatalom” feltételezésével próbálják 
értelmezni, (bár ő még ezt az értelmezést nem terjeszti ki az államszocializmus egészének leírására). 
  
Trockij sok tekintetben a kialakult helyzetet, a „fiatal” államszocializmus számos, a „forradalmárok” 
számára sem vonzó tulajdonságát (az állam szerepét, a bérmunka és bizonyos egyenlőtlenségek, 
kiváltságok fenntartását, stb.) az objektív körülmények (szegénység, elmaradottság) számlájára írja, és 
lényegében Leninhez és Sztálinhoz hasonlóan „szükségszerűnek” fogadja el.{1120} Kulcsmozzanatnak (ő is) 
a termelőerők fejlődését tekinti, s ehhez képest – antidialektikus módon – másodlagosnak minősíti a 
termelési viszonyok szerepét. (Ami a marxista dogmatikában egyúttal azt is jelenti, hogy a termelőerők 
fejlesztését preferálják{1121}, és a termelési mód kérdése elhalványul{1122}; vagyis az iparosítást tekintik a döntő 
kérdésnek; s nem termelési módban gondolkoznak, vagyis másodlagos kérdéssé válik, hogy az iparosítás 
mennyiben „kapitalista” vagy „szocialista”). A bürokrácia nemkívánatos túlsúlyra jutását Trockij 
nagyrészt az említett „szükséges” kiváltságok élvezőinek{1123} érdekvédelmével és egyéni önzésével{1124} 
magyarázza. Az ily módon erkölcsileg elmarasztalt csoportot ezután bipoláris ellentétbe állítja a 
„munkásosztállyal”, s ekképpen egy ellenérdekű kvázi-osztályként mutatja be, tekintet nélkül arra, hogy 
ez a bürokrácia, ez az adminisztratív-igazgatási szellemi termelői csoport nemcsak hogy élcsapata volt a 
„munkásosztálynak”, hanem egyenesen a munkásosztály absztrakciójának megtestesítőjeként keletkezett: 
hatalma az (absztrakt) „munkásosztály” hatalmán alapul{1125}. (Persze előfordult már a történelemben, hogy 
egy csoport valamely nagyobb elnyomott csoport nevében fellépve utóbb annak elnyomójává változott, 
de ha ez esetben is erről van szó, akkor sokkal konkrétabban, s nem pusztán esetleges személyes-erkölcsi 
hibákra hivatkozva be kellene mutatni azt a folyamatot, ahogy az „élcsapat” „elnyomóvá” alakul át{1126}). 
Trockij elemzését áthatja a munkásosztály-fetisizmus, és az ebből fakadó elfogultság{1127}. A bürokrácia 
sikerei fordított arányban vannak a munkások osztályharcával – állapítja meg. (Itt egyrészt nem világos, 
hogy az osztályharc ki ellen folyik, hiszen az egész osztályharc-ideológia ennek a bürokráciának az 
irányítása alatt mozgósítja a munkásságot – Trockij persze azt sugallja, hogy az osztályharcnak az 
államszocializmusban immár a bürokrácia ellen kellene folynia –; másrészt nem világos, hogy miért csak a 
bürokráciának vannak sikerei, a munkásosztálynak miért nincsenek?{1128}) A bürokrácia fő jellemzője Trockij 
ábrázolásában az engedelmesség kikényszerítése; ebben – és általában a kialakuló despotizmus 
támadásában – igaza van, de ebben is nagy mértékben gyengíti érvelése erejét és hitelét, hogy nem jut el 
annak eléggé mélyre hatoló elemzéséhez, hogy a kialakuló államszocializmusokban miért lesz általános a 
szellemi szabadság korlátozása, s ehhez nehezen is juthatott el az a Trockij, aki oroszlánrészt vállalt a 
„hadikommunizmus” diktatúrájának kiépítésében{1129}. 
  



Legmélyebbre akkor hatol, amikor megállapítja, hogy az államszocializmusban „a gazdaság jellege tehát 
teljesen a hatalom jellegétől függ” (Trockij, 1991, p. 181). „A szovjet rendszer bukása (…) az állami 
tulajdon felszámolásához vezetne. (…) a legkedvezőbb helyzetben lévő vállalatok sorsukra lennének 
hagyva. Vagy részvénytársaságokká alakulnának, vagy felvennének egy átmeneti tulajdonformát (…) a 
kolhozok ugyanakkor könnyebben felbomlanának. A jelenlegi bürokratikus diktatúra bukása anélkül, 
hogy azt új, szocialista hatalommal helyettesítenék, így a kapitalista rendszer visszaállításához vezetne, a 
gazdaság és a kultúra katasztrofális leromlásával egyetemben” (Trockij, 1991, p. 182).És: „Ha burzsoá 
párt döntené meg a szovjet vezetői kasztot, rengeteg szolgálót találna a mai bürokraták között, a 
technikusok, az igazgatók, a párttitkárok és általában a vezetők rétegében”. A közismerten sok téves 
prognózist készítő Trockij nem volt próféta, e sorai azonban az államszocializmus bukása után 
előrelátónak hatnak. (Még akkor is, ha Orwell pontosabban ragadta meg a folyamatot, a lényeget pedig 
már Marx jelezte a „nyerskommunizmus” bírálatában). Az viszont igaz, hogy a kapitalizmusnak a még 
általa feltételezettnél is könnyebb restaurációjában valóban az játszotta a kulcsszerepet, hogy az 
államszocializmus csak a politikai hatalom szintjén volt megalapozva, s így sem társadalmi erők, sem 
tulajdonosi érdekek nem tudtak ellenállást kifejteni a nyílt rekapitalizációval szemben, (amikor a politikai 
hatalom képviselői úgy ítélték meg, hogy nekik már nem érdekük ellenállni). 
  
Trockij után az „új osztály”, a bürokrácia másik nagy leleplezője a Trockijhoz hasonlóan ellenzékbe 
szorult bolsevik, Milovan Gyilasz. A volt partizán jobban elszakad az állampárti mentalitástól, mint 
Trockij, és közelebb kerül a szellemi termelési mód nézőpontjához.{1130} Gyilasz Marx elméletében is 
észrevesz egyes ellentmondásokat, például azt, hogy Marxnak az elidegenedés megszüntetésére irányuló 
célkitűzésében nincs kifejtve, hogy hogy lehetne ezt az ősidők viszonyaihoz való visszatérés nélkül 
megvalósítani? (Gyilasz, é. n. p.55). Vagy hogy Marx filozófiájában az „anyag” hasonló abszolútum-
szerepet tölt be, mint – mondjuk Spinozánál – az Isten. (Gyilasz, é. n. p.43). Ő maga kritikus minden 
abszolútum-felfogással szemben, s ezen az alapon utasítja el a szocializmus fetisizálását, abszolút 
eszménynek tekintését is. „Valamely eszme és annak megvalósítása között tökéletes összhang soha nem 
volt és nem is lesz, hiszen az ember csupán arra képes, hogy az eszméket megfogalmazza és harcoljon 
értük, de nem arra, hogy – mint Isten – önnön szelleméből teremtsen valamit” (Gyilasz, é. n. p.30-31). 
Megállapítja, hogy nincs (és sohasem lesz) eszményi társadalom. Az eszméket nem lehet megvalósítani, s 
erre törekedni sem kell, mert az eszmékért folytatott harc mindig hatalmi törekvésekbe torkollik{1131}. 
Ebből következik az is, hogy a haladást nem teleologikus, hanem additív szemlélettel definiálja: akkor 
tekint valamit haladásnak, amennyiben bővíti a lét feltételeit, hozzátéve, hogy ha van is fejlődés, senki 
sem szabhatja meg annak ütemét (Gyilasz, é. n. p.133). Egész szemléletét áthatja a társadalomkritikus 
szellemi termelőnek az igazgatási-bürokratikus szellemi termelésben való részvétel által szerzett 
kiábrándító tapasztalata. Ahhoz nincsenek eszközei, hogy megváltoztassa az államszocializmusban 
kialakult helyzetet, amely a szellemi termelést csak ennek az igazgatási-bürokratikus szemléletnek 
alárendelve működteti{1132}, de látja ennek súlyos ártalmait{1133}, és ő maga kivonul a rendszerből – nagyjából 
a szabadon lebegő értelmiség helyzetébe{1134}. Világos számára, hogy az államszocializmus nem fejlettebb a 
korabeli kapitalizmusnál{1135}  (Gyilasz, é.n. p. 147), s az is, hogy a fejlődés reményét a szellemi termelés 
körül kell keresni. (Servan-Schreiberre hivatkozva) hangsúlyozza, hogy a fő tartalékok a szellemben (a 
gondolkodásra és fejlődésre való képességben) rejlenek.(Gyilasz, é. n. p.153), s több olyan forrást is idéz, 
amelyek szerint az oktatás (főleg a műszaki képzés) lesz minden termelés alapjává. A bürokrácia után egy 
még újabb „osztály” felemelkedését prognosztizálja (nem határozza meg egyértelműen, hogy ez a 
technokráciát vagy általában a szellemi termelőket jelenti-e, mindenesetre ő úgy látja, hogy ez az „új 



osztály” piaci vonásokkal fog rendelkezni, vagyis nem fűz hozzájuk olyan reményeket, hogy a társadalom 
alapjait gyökeresen megváltoztathatják). (Gyilasz, é. n. p.176-177). 
  
Gyilasznak az államszocializmusról folyó gondolkodásra gyakorolt hatásában fontos elem az, 
hogy egy, a sztálini Szovjetunióval szembekerült (és elvben az annak durva centralizmusával 
szemben alternatívát képviselő „önkormányzati”) társadalomban mutatja ki a bürokrácia-
uralom kialakulását, s ezzel világossá teszi, hogy az államszocializmusok általános jelenségéről 
van szó. Ez lerombolja az államszocializmussal szemben addig még táplált illúziókat is. Az 
államszocializmusban csalódott szellemi termelők pedig egyre több oldalról mutatják ki a rendszer 
ellentmondásait, s fordulnak el a rendszertől. (Többségükben „jobb híján” megtérve a kapitalizmus 
kebelébe). 
  
A bürokrácia-kritikát egy fokkal mélyebbre viszi a Lukács-iskola, amikor a marxizmus antropológiai 
kulcsfogalmával, a szükségletek szerinti termelés eszményével szembesíti az államszocializmus valóságát, 
s azt állítja, hogy a bürokrácia lényege éppen a szükségletek felett gyakorolt diktatúra. (Ez eléggé lényegi 
ponton ragadja meg azt az abszurditást, hogy a „szabadság birodalmát” egy végletesen 
szabadságkorlátozó társadalmi kísérlettel próbálták megvalósítani). Ugyanakkor jelzik azt is, hogy a 
szükségletek nem szoríthatók efféle korlátok közé{1136} (Fehér–Heller–Márkus, 1991, p. 260), az elnyomott 
szükségletek, diszpreferált társadalmi szférák, szervezési elvek mind ellenerőkké válnak. Az 
államszocializmus, amelyben a termelés is „szükségletmeghatározás” próbál lenni, ilyképpen éles 
ellentétben áll Marx társadalomfilozófiájával. (Bencze–Kis–Márkus, 1992, pp 246){1137}. Lényegében 
ugyanezen az alapon utasítja el az államszocializmus bürokratikus rendszerét Guy Debord is, amikor úgy 
fogalmaz, hogy „A bürokratikus gazdasági diktatúra nem hagyhat a tömegeknek választási szabadságot, 
mivel a bürokrácia maga már minden lehetséges választást meg kellett hogy tegyen, és mert minden tőle 
független választás, vonatkozzon az ételekre vagy akár a zenére, lényegében a bürokrácia teljes 
megsemmisítésének választása.” (Debord, 2006, p. 38). 
  
A bürokratikus államszocializmus kritikájának egyik legnagyobb hatású változata Konrád György és 
Szelényi Iván: „Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz” című munkája{1138}, amelyben a szerzők egyfelől 
először jutnak el ahhoz, hogy az államszocializmusok sajátosságait egyértelműen a szellemi 
termelőkkel hozzák közvetlen összefüggésbe{1139}, másfelől viszont az államszocializmust ők is 
osztálytársadalomként – s a szellemi termelőket ők is „új osztályként” – próbálják elemezni, amivel, mint 
fentebb nyilvánvalóvá tettük, (és a harmadik fejezetben Gouldner gondolatai kapcsán részletesebben is 
kifejtettük), nem tudunk egyetérteni. 
  
Kritikájuk kiindulópontja (legalábbis e tanulmány megszületésének idején) az államszocializmusban 
eluralkodott „állami” jelleg{1140} természetes ellenpontjaként az alulról, a termelők szabad társulásaiból 
felépülő, önkormányzati társadalom eszménye (amelyre az államellenes marxisták éppúgy megtalálják 
Marxnál a hivatkozási alapokat, mint az állampártiak, s amely a bürokráciával szembefordulók egyik 
legfőbb kapaszkodója). Erről az alapról kiindulva bírálják az államszocializmust, és vizsgálják annak okait, 
hogy az államszocializmus miért lett olyan, amilyen lett. S itt jutnak el kulcsszereplőként az „értelmiség” 
társadalmi csoportjához. 
  
Először is bírálat alá veszik az elsősorban Marx, Lukács és Gramsci által kifejtett értelmiség-definíciót, 
mely szerint az értelmiség mindenkori történelmi feladata az „alapvető társadalmi osztályok érdekeinek és 



ideológiáinak a megfogalmazása”, hogy az értelmiségnek mindig s mindenekelőtt osztályt kell választania, 
melynek azután a „szerves értelmiségeként” funkcionál{1141}. (Konrád-Szelényi, 1985, p.15). Szelényiék – 
teljes joggal – kritizálják, hogy a marxisták nem tételezik fel, hogy az értelmiség önálló jelentést ad a 
dolgoknak, hogy nem csak közvetít, hanem még a közvetített érdekeket is módosítja{1142}. Igazuk van 
abban is, amikor megállapítják, hogy az értelmiség (vagy a szellemi termelő) fogalmát nagyon leszűkíti, 
egyoldalúvá teszi az, hogy a radikális baloldaliak csak a társadalomkritikus értelmiséget sorolják az 
értelmiséghez. Ezzel szemben (az általunk innovációs szellemi termelőnek nevezett típusban), a 
„tervezőben” Konrád és Szelényi felismerik az értelmiségi új (valójában persze igen régi) funkcióját. 
(Konrád-Szelényi, 1985, p.17). Azt is látják, hogy a szellemi termelők a tizenkilencedik-huszadik 
században elsősorban két területen találták meg (legalábbis időleges és relatív) függetlenedésük útját: – 
két olyan területen, amely azután meghatározó lesz az államszocializmus kialakulása szempontjából – az 
állami bürokráciában és a munkásmozgalomban. (Konrád-Szelényi, 1985, p.18). Helyesen ábrázolják, 
hogy a szellemi termelők azért éppen a munkásosztályt vélték megoldásnak, mert az értelmiség alapvető 
kultúraalkotó, cél-, és értelemadó szerepe állandó konfliktusba kerül a különböző osztály-, réteg-, 
csoportképviseletekből adódó konkrét feladatokkal, érdekartikulációkkal, s úgy ítélik meg – mint például 
Marx –, hogy a jövőbeni „összérdek” képviselőjeként éppen a „munkásosztály” csatolhatja vissza az 
értelmiséget kultúraalkotó funkciójához, és a partikularitásokon felülemelkedett nembeliséghez. (Konrád-
Szelényi, 1985, pp.19, 20){1143}. 
  
Alapos elemzésük, mely végigköveti a szellemi termelők funkcióinak alakulását az osztálytársadalmakban, 
abból a hasadásból indul ki, ami már az egyiptomi típusú társadalmakban létrejön a papság és az írnokok 
és egyéb közigazgatási végrehajtók között; amelynek során a kialakuló papság a „technikai funkciókat” 
leadja az igazgatási szakembereknek, ő maga pedig megmarad a tiszta teleológia letéteményesének 
(Konrád-Szelényi, 1985, p.23). A későbbi osztálytársadalmakban az e korai elitcsoport funkcionális 
örököseinek tekinthető csoportok beolvadnak az uralkodó rendbe, de velük szemben mindig fellépnek 
olyan értelmiségi csoportok is, amelyek a teleologikus értelmiségi tudásmonopólium megtartásáért 
harcolnak. (Konrád-Szelényi, 1985, p.23). A Konrád és Szelényi által végigvezetett értelmiség-történet 
nem különbözik nagyon attól, ahogy mi látjuk a szellemi termelés történetét, van azonban egy igen 
lényeges különbség. Az ő elemzésükben mindvégig elsősorban hatalmi harcról van szó, amelyben 
az értelmiség hol saját jogán bír hatalommal (mint Egyiptomban), hol más társadalmi csoportok 
képviselőjeként; hol pedig harcol a hatalomért (lényegében az egyiptomi papi hatalom 
visszaszerzéséért{1144}). Ebben az értelmezési keretben jelenik meg a szakértelmiség is, amelyről 
megállapítják, hogy a tizennyolcadik században az enciklopédisták értelmiségi szerephez juttatják a 
szakértelmiséget, ez viszont kizárja a teológiát, s ezzel – mondják Konrádék – az értelmiség önmaga alatt 
vágja a fát. Csakhogy a szakértelmiség (az innovációs szellemi termelő) tizennyolcadik századi 
felértékelése az egész szellemi termelési mód majdani kifejlődése szempontjából 
kulcsmozzanatnak tekinthető. Ha nem hatalmi, hanem termelői szempontból vizsgáljuk{1145}, ez a 
fejlemény a szellemi termelők szempontjából – és a teleologikus szempontokat képviselő 
szellemi termelők (mint elsődlegesen szellemi termelők) szempontjából is – egyértelmű és 
nagyon fontos előrelépésnek számít. Az osztálytársadalom során kettészakadt szellemi termelői 
csoportok egy új termelési mód alanyaiként egyesülhetnek: mint Konrád és Szelényi is kiemeli, Marxnál a 
„telos” és „techné”, a célkitűző és a szó szoros értelmében termelő szellem egységben jelenik meg 
(Konrád-Szelényi, 1985, p.26), de Konrádék úgy látják, hogy valójában az új osztálynak is ez – tehát a 
telosnak és a technének nem egysége, hanem ellentéte – marad a fő belső konfliktusa (Konrád-Szelényi, 
1985, p.27). Véleményünk szerint amit Szelényiék érzékelnek, az az, hogy míg a szellemi termelési mód 



valóban elképzelhetetlen e szellemi funkciók egyesülése nélkül, (s ez nem tartozik Marx tévedései közé), 
az államszocializmusban valóban újra-artikulálódott elválásuk és ellentétük, de azért, (s azért lett valóban 
osztályra emlékeztető a társadalom többi részétől elszakadó értelmiség), mert a társadalmi szerkezet a 
világ osztálytársadalmi viszonyaihoz idomulva a fentiekben általunk jellemzett kvázi-osztálytársadalmi 
jelleget öltött. 
  
Az értelmiségnek az osztálytársadalmakban játszott{1146} – és a „kultúraalkotó” és „érdekképviselő” 
funkciók szembekerüléséből adódóan kettős – szerepét Konrád és Szelényi sok találó megjegyzéssel 
jellemzi. „Részérdekeket egyetemessé növeszt ideológiáiban, majd leleplezi ezeknek az ideológiáknak a 
partikularitását” (Konrád-Szelényi, 1985, p.27). Így kerül egymással szembe főpap és próféta; forradalmár 
és állami hivatalnok; apologéta és társadalomkritikus. 
  
Amikor rátérnek az államszocializmus jellemzésére, megállapításaik már ritkábban találóak{1147}. A 
bürokratikus szocializmus korábbi kritikusaihoz hasonlóan abból indulnak ki, hogy a szocializmusban a 
munkásosztály uralmának kell(ene) megvalósulnia{1148}. Hogy az eszmény, amihez az adott társadalmat 
(saját ideológiájának megfelelően) mérni kell, az emberek egyenlőségén és elidegenedésmentes viszonyain 
alapuló „kommunizmus”. Egy olyan társadalom, amelyben az ősi, osztály nélküli, elidegenedés előtti 
társadalmak módján élhető az emberek közössége{1149}. Ehelyett egyenlőtlenséget tapasztalnak, az 
elidegenedés fennmaradását (egyes vonatkozásokban fokozódását), és azt, hogy az empirikus 
munkásosztály tagjai továbbra is az alávetettek és kizsákmányoltak között találhatók{1150}. Ebből azt a 
következtetést vonják le, hogy ez is egy osztálytársadalom, és megpróbálják megtalálni ezen 
osztálytársadalom uralkodóosztályát. 
  
E kiindulópont következtében véleményünk szerint túlbonyolított értelmezésekhez jutnak. 
Valamiképpen értelmezniük kell azokat az ellentéteket, amelyek a forradalom után politikai hatalomra 
jutott, majd a hatalomba bebetonozódott adminisztratív-igazgatási csoport és a szellemi termelők velük 
szembekerült csoportjai között feszülnek. Ezt ők egyrészt úgy értelmezik, hogy az „értelmiségi rend” küzd 
az értelmiség osztállyá szerveződése ellen. (Konrád-Szelényi, 1985, p.53). ez azonban megint csak egy 
metafora: az uralkodó csoportok az államszocializmusban valóban mutatnak rendies vonásokat, de 
ahhoz, hogy valóságos rendnek lehessen nevezni őket, hiányzik a legitimáció. Nem ez a rend van 
hatalmon, hanem az absztrakt (párt)állam (hatalmuk csak abból származik, hogy annak megtestesítői, s 
nem önmaguk rend-voltából, ezért a hatalom személyi összetételében esetleges; az egyes személyek általi 
megtartása vagy elvesztése egyáltalán nem a rendhez-tartozástól, hanem személyes képességektől és 
kapcsolatrendszertől függ). Az viszont igaz, hogy ez a hatalmi csoport küzd az értelmiség valamilyen 
egységbeszerveződése ellen, ez az egységbe szerveződés azonban nem „az értelmiség osztállyá 
szerveződése{1151}”, hanem a különböző szellemi termelői funkciók egyesülése. Az állam mindig az adott 
viszonyokkal próbál összhangban lenni, és az államszocializmusok még igen távol állnak attól, hogy a 
szellemi termelési mód társadalmai lehessenek, ezért ezen társadalmak államai szemben állnak a szellemi 
termelési módnak az adott pillanatban „utópisztikusnak” minősülő jellemzőivel. A három fő szellemi 
termelői funkció egyesülése egyébként legkevésbé éppen az adminisztratív-igazgatási csoport 
dominanciája mellett mehet végbe, hiszen e csoport egyik legfőbb meghatározója a status quo-védelem. 
(A társadalomkritikai vagy az innovációs attitűd, amelyek változtatásra irányulnak, sokkal alkalmasabbak a 
szellemi termelőket egyesítő kezdeményezések elindítására. Csakhogy azon kényszerek következtében, 
amelyek a megszülető államszocializmusok elmaradottságából, és a fejlett kapitalista környezet hatásaiból 
következnek, az államszocializmusokat csak az adminisztratív-igazgatási funkció dominanciájával lehet 



életben tartani). A szellemi termelési mód (mint bármely kiformálódóban lévő termelési mód) csak úgy 
tud kifejlődni, hogy fejlesztése érdekében áll azoknak az erőknek, amelyek azt a társadalmat uralják, 
amelyben csírái megjelennek. A fejlett kapitalizmus fejleszti is a szellemi termelési módot. A szellemi 
termelés fejlesztése az államszocializmusoknak is érdekük (lenne), de minthogy e társadalmakban éppen 
hogy nem a társadalmi rendszer egészét mozgató osztályhatalom érvényesül, hanem csak egy végrehajtó 
csoport uralma, ezek nem képesek a rendszeregész érdekei szerint működni, s minthogy az igazgatási 
feladatokkal és a végrehajtási szemlélettel ütköznek a társadalomkritikai és innovatív megfontolások, a 
pártállamot irányító csoportok nem igazán nyitottak a másik két szellemi termelői csoport szemlélete 
iránt, s így a háromféle szellemi termelőfunkció egymás felé közelítése iránt sem. 
  
Konrád és Szelényi, mint említettük, azért jutnak el az értelmiségi „osztály” és osztályhatalmi törekvés 
feltételezéséhez, mert csalódottan azt látják, hogy a korábbi alávetett-kizsákmányolt osztályok az 
ideológia ellenére az államszocializmusokban nem jutottak osztályhatalomhoz. Ha pedig ez így van, akkor 
valaki (mint Trockij is hangsúlyozta) „elvette tőlük”; s mivel hatalmon az adminisztratív-igazgatási 
funkcióra szakosodó szellemi termelők vannak, (a hatalom ideológiai alapját pedig a társadalomkritikai 
funkciót ellátó szellemi termelők teremtették meg, – s ráadásul írásuk megfogalmazása idején a 
„technokrácián” keresztül az innovatív szellemi termelők is hatalom közelbe nyomulnak –, mindebből 
Konrádék azt a következtetést vonják le, hogy az államszocializmusokban a hatalom tulajdonképpen nem 
is csak az adminisztratív-igazgatási értelmiség, hanem az értelmiség kezébe kerül). Nem győzzük elégszer 
hangsúlyozni, hogy ebben az érvelésben a politikai hatalom összemosódik az osztályhatalommal, ami 
korántsem azonos, s hogy a politikai hatalomért folyó harcokkal nem lehet társadalmi viszonyokat 
megmagyarázni. A másik lényeges elem, amelyben nem értünk egyet Konrádékkal, hogy mindvégig 
„értelmiségről” beszélnek, ami – mint ezt már szintén többször kiemeltük – a szellemi termelőnek a 
polgári társadalomban jellemző alakváltozata, és mindig magában hordja a „szabadon lebegés” 
mozzanatát. Konrád és Szelényi erre az értelmiségire gondolva hangsúlyozza azt, hogy az 
államszocializmusban az általa megragadott hatalmat élvezi, míg a szabadságkorlátozottságtól szenved. 
De az ebben az értelemben vett értelmiség az államszocializmusban egyáltalán nincs hatalmon! A 
szellemi termelési mód bizonyos elemei mint fentebb leírtuk, valóban hatalmi támogatást kapnak a 
szocializmusban{1152}, és a szellemi termelők egyik csoportja gyakorolja a hatalmat, (de ők sem, mint 
értelmiségiek, hanem mint szellemi termelők); a szellemi termelők többi csoportja viszont (ideértve a 
szellemi termelő polgári alakjában megjelenő, és valóban „értelmiségnek” nevezhető csoportot) egyáltalán 
nem élvezheti a hatalmat, mert nemhogy nem az övé, de még különböző retorziókat is el kell szenvednie 
ettől a hatalomtól. Konrádnál és Szelényinél azonban mindez összecsúszik{1153}, s lényegében a polgári 
értelmiség szemszögéből jutnak el ahhoz a konklúzióhoz is, hogy a értelmiség számára az az ideális, ha 
nincs hatalma, de autonóm; (s ez akkor jön létre, ha a tőkés piac és a redisztribúció kiegyensúlyozzák 
egymást). A polgári értelmiségre, amely még nem önálló termelési mód alanya, s ily módon mindig csak 
társuló, ön-alárendelő, másodlagos csoport, illik is ez a megállapítás. S a huszadik század végén még 
valóban ilyen „értelmiségi” a szellemi termelők nagy része. De ez a (késő)„értelmiségi” olyasféle átmeneti 
alak, mint a későfeudalizmus korának polgára, aki még egy feudális rendszerben polgár. Amit itt Konrád 
és Szelényi állítanak, az olyan, mint ha a későfeudalizmus polgáráról azt mondjuk: számára az az ideális, 
amikor a király és a nemesi rendek egyensúlyban vannak, mert (még csak másodlagos csoportként) így 
tudja leginkább a saját érdekeit érvényesíteni. Ez természetesen mindaddig igaz, amíg az előző társadalmi 
formáció, az előző termelési mód belsejében az egyensúly annyira meg nem erősíti az újat, hogy az már a 
saját termelőmódját képes uralomra juttatni. Ám mihelyt a szellemi termelőmód esetében ez 
bekövetkezik, ez nem az „értelmiség” társadalma lesz, hanem a szellemi termelőké, akik közé a polgári 



értelmiség beolvad. Az államszocializmus tett efelé lépéseket, de paradox módon amikor Konrád és 
Szelényi megfogalmazta a maga koncepcióját, a szellemi termelők (polgári) értelmiségként tudatosult (és 
az elemzett szerzők által képviselt) csoportját éppen akkor érte el az ellentétes erők általuk kívánt 
egyensúlyi állapota, amelyet arra használtak fel, hogy visszahátráltak a (polgári) értelmiség jól bevált 
eszményéhez (és szembefordultak nem csak az államszocializmussal, hanem a szellemi termelési mód 
társadalmához fűződő reményekkel is). 
  
Több részkérdésben persze az államszocializmus világával kapcsolatban is közölnek Szelényiék találó 
megfigyeléseket. Azt például világosan látják, hogy az államszocializmus (csak) az elosztásban hozott döntő 
változást a kapitalizmushoz képest (és az államszocializmusban a bürokrácia uralma éppen abban 
különbözik az ugyancsak a bürokrácia hegemóniáján alapuló fasizmustól, hogy – legalábbis belső 
viszonyaiban – kilépve a piactársadalmi rendszerből, egy alapvetően redisztributív rendszert hoz létre{1154}. 
Ami viszont még nem egy új termelési mód). Jól látják, hogy a bürokrácia szerepe nem csak a fasizmusban, 
hanem még a klasszikus polgári társadalomban is jelentős, ott azonban – az államszocializmussal 
ellentétben – elkülönülnek egymástól az egyes (politikai, üzemi, szakszervezeti) bürokráciák{1155}. A polgári 
társadalomban negatív értéktartalmú „bürokratizmusnak” (anomáliának) ezek összefonódása tűnik, a 
szocializmusban viszont éppen elkülönülésük (Konrád-Szelényi, 1985, p.121). Ez a finom megfigyelés{1156} 
világosan bizonyítja, hogy az adminisztratív-igazgatási funkció (csak) az államszocializmusban válik 
igazán önálló hatalommá (amely, mint láttuk, csak egy absztrakt, fiktív „megrendelő” végrehajtója). 
  
Írásuk jelentős részében azt a folyamatot mutatják be (ami Magyarországon a hatvanas-hetvenes években 
vált jellemzővé – lásd ezzel kapcsolatban a következő alfejezetet –), amelynek során az uralmat gyakorló 
adminisztratív-igazgatási csoporthoz csatlakozott az úgynevezett „technokrácia”{1157}. (Ezen a szellemi 
termelők egy olyan csoportja érthető, amelynek hangsúlyozott szakértelme van, és tevékenységében 
egyesülnek az igazgatási-bürokratikus és innovatív funkciók, továbbra is a bürokratikus szempontok 
dominanciája mellett). Konrád és Szelényi e technokrácia megerősödését összefüggésbe hozza a 
„marginális értelmiség” kritikai fellépésével (a társadalomkritikai funkció gyakorlóinak fellépésével). A 
technokrácia „kompromisszumot köt” a hatalomgyakorló bürokráciával, a „marginálisok pedig” 
szembehelyezkednek a struktúrával, többek között a munkásérdekek képviseletét is felvállalva.) E 
folyamat értékelésében Konrádéknál némi zavarodottság érzékelhető. Az értelmiség osztályhatalmát 
feltételező koncepciójuk szemszögéből ugyanis ellentmondásos, hogy egy olyan csoport, amelyet 
továbbra is elsősorban értelmiségi osztályérdekek képviselőjének tekintenek, miért képviselne 
munkásérdekeket is. Az általuk bemutatott folyamatot azonban egészen másképpen is lehet értelmezni. 
Egyrészt az adminisztratív-igazgatási csoport mellett a másik két szellemi termelői funkció aktivizálása 
magában hordta azt a lehetőséget, hogy az államszocializmus – a különböző szellemi funkciók 
integrálásával – továbbfejlődjék a szellemi termelési mód irányában. (Ennek a lehetőségnek a kibontását 
azonban a bürokratikus hatalom az államszocializmusok fennállásának utolsó pillanatáig mindig 
megakadályozta, s ezt megtehette, mert a kapitalizmust meghaladni képes új termelési mód gazdasági-
termelési alapjai nem voltak adva, s így nem adhattak megerősítő hátteret ilyen irányú változásokhoz). A 
hatalom ellen fellépő társadalomkritikus szellemi termelők annyiban tudtak egyszerre értelmiségi és 
munkásérdekeket képviselni, amennyiben a bürokratikus hatalommal szemben a szellemi termelési mód 
mindezen csoportok érdekét képviseli (hogy megszüntesse különállásukat a „szellemi termelő” 
státuszában). Minthogy azonban a viszonyok nem voltak érettek egy ilyen társadalom kibontakoztatására, 
a bürokratikus hatalom kritikája mindezen csoportok részéről (tehát a társadalomkritikus értelmiségiek 
részéről is, de a munkások részéről is) a kapitalizmus („kisebb rosszként”{1158} való elfogadásához vezetett). 



Szelényiék koncepciója is ebbe az irányba haladt. Ez következett abból is, hogy a bürokratikus hatalmat 
metaforikusan a „feudalizmussal” kapcsolták össze, a feudalizmushoz viszonyítva pedig a kapitalizmus 
különösen kedvező oldalát mutatja (hiszen éppen a feudalizmusból, annak meghaladásaként nőtt ki){1159}. 
A kapitalizmus restaurációjában az államszocializmustól elforduló „munkásosztály” lényegében 
passzív, semleges szerepet játszik, a különböző értelmiségi csoportok azonban „jobb híján” 
valamilyen módon mind részt vesznek benne, s ez azért is alakul így, mert az államszocializmus 
– az adminisztratív-igazgatási szellemi termelői csoport politikai hatalmának biztosítása 
érdekében – nem számolja fel az értelmiség polgári korszakbeli elitista elkülönülését a 
társadalom többi részétől. Bár hatalmon valójában csak az adminisztratív-igazgatási csoport van, (ilyen 
vagy olyan) elithelyzete mindegyik értelmiségi csoportnak lehet{1160}, s akik saját értelmiségi szerepüket 
ennek az elithelyzetnek a fényében értelmezik, érdekeltnek láthatják magukat abban, hogy 
államszocializmusbeli elithelyzetüket{1161} átkonvertálják a restaurálódó kapitalizmusbeli előnyökre{1162}. 
(Mint a nyolcvanas-kilencvenes évek valóságában láthattuk, ebben egyáltalán nem maradnak el az 
államszocializmus hatalmi pozícióit uraló bürokrata-értelmiségiek sem). Az értelmiség nagy részét az 
államszocializmus alkonyán már csak az is ebbe az irányba hajtja, hogy a teljesítményelv (aminek 
preferálása az adott viszonyok között a piac és ezzel a kapitalizmus rekonstrukciója felé mutat) az 
empirikus munkásosztálynak is központi értéke (tehát e tendencia képviselete „a munkásosztály 
képviseletének” is hat, így a munkásfetisizmus és a társadalmi igazságosság eszménye nevében 
szocializálódott értelmiségiek számára is lehetővé teszi korábbi premisszáik megőrzését). S persze ebbe 
az irányba hat az is, hogy a különböző szellemi termelői csoportok az államszocializmus menedzselése 
során – minthogy az államszocializmus végső soron része maradt a kapitalista világrendszernek – az 
államszocializmus idején is végső soron a kapitalizmus menedzsmentjének részeként működtek, így a tőkés 
restaurációval csak egy latens, letagadott mozzanat{1163} vált explicitté. 
  
Konrád és Szelényi, bár a könyv szövegében mindvégig érződik az értelmiségi identitásvállalás és az 
elhatárolódó kritika kettőssége, arra futtatják ki elemzésüket, hogy „az értelmiség osztályuralma”, mint 
bármely igazságtalan osztályuralom, megakadályozandó. (Azt nem mérlegelve, hogy ez mennyiben segíti 
a tőke mechanizmusainak továbbélését). Úgy látják, hogy „az értelmiségi osztályhatalom” biztosításának 
egyik fő eszköze, hogy ezen osztályhatalom tényét (vagy ezt mint célt), nem fogalmazzák meg, hanem 
(mint bármely osztálytársadalom uralkodó osztálya) a közérdekre hivatkozva ragadják meg a hatalmat. 
Konrádék saját hivatásuknak azt tekintik, hogy megfogalmazva az új osztályhatalom „tényét”, ezzel le is 
rombolják azt. Ebben a gondolatmenetben azonban fel sem merül az a lehetőség, hogy annak a 
„közérdeknek” a megfogalmazásában, amire az „értelmiségi osztály” hivatkozik, – ellentétben a 
történelem uralkodóosztályaival – nem az a nembeli szempontokra koncentráló attitűd jelenik-e meg, ami 
a szellemi tevékenység, (és a szellemi termelés) megkülönböztető lényege? Vagyis hogy ez esetben talán 
nem pusztán a hatalommegragadás (politikai) játszmájáról és az ennek érdekében terjesztett manipulatív 
ideológiáról van szó, hanem a kapitalizmus meghaladására képes új társadalmi forma (és termelési mód) 
sajátosságáról…{1164} 
  
Az államszocializmusról folytatott diskurzusokban mindenesetre a későbbiekben is dominál ez a hatalmi 
szempontra koncentráló szemlélet, és az uralkodó „osztály” vagy „rend” feltételezése. (Még olyanok is 
használják az „osztály” kifejezést, akik ugyanakkor megjegyzik, hogy a nomenklatúra-bürokrácia nem 
kizsákmányoló{1165} volt, csak élősdi{1166}. De akkor újra feltehetjük a kérdést: miért tekintenénk a társadalom 
többi részéhez fűződő viszonyát osztályviszonynak?) 



* 

Az adminisztratív-igazgatási funkció gyakorlása lehet teljesen funkcionális és diszfunkcionális is. Egy 
társadalom működtetése nagyon is alapvető (és igen jelentős szellemi erők mozgósítását igénylő) funkció. 
Annak, hogy a bürokrácia uralma olyan negatív formát öltött, amilyennek az államszocializmusban (és 
más formában a fasizmusban) megismerhettük, több oka van. Az ős-ok a civilizációk kezdetén érhető 
tetten, amikor a végrehajtó bürokrácia elvált a legfelső irányítástól és végrehajtó feladataihoz kialakította a 
maga sajátos szakszerűségét{1167}. Ez a végrehajtó szakszerűség jól működik, ha a fölötte álló hatalom{1168} 
egyrészt konstruktív és megvalósítható célok jegyében működteti, másrészt, ha hagyja, hogy 
szakszerűségét érvényesíthesse. Diszfunkcionálissá, embertelenné és önmagában is félelmetes 
erővé válhat azonban a bürokrácia, ha despotikus hatalom a „megrendelője”, vagy ha a 
végrehajtásra (tehát nem a társadalom integráló vezérletére) szakosodott bürokrácia fölött nincs 
magasabb hatalom. Láttuk, hogy az államszocializmusban éppen ez utóbbi helyzet következett be. A 
bürokrácia működésének diszfunkcionalitását és embertelenségét pedig csak fokozták a korábbi 
alfejezetekben említett sajátosságok: a munkásosztály-fetisizmus, és a továbbra is domináló ipari társadalom, 
amely hozzájárult ahhoz, hogy az egész társadalmat megmunkálandó nyersanyagnak tekintsék; a 
kapitalista környezet és a forradalomfetisizmus, amely permanens hadiállapotba helyezte ezeket a 
társadalmakat; a politikai elidegenedés, amely a végrehajtandó célokat eltávolította a társadalom mindennapi 
életétől; és az, hogy a végrehajtó bürokrácia (a hatalomátvételt végrehajtó párt formájában a társadalom 
relatív csúcsára kerülvén){1169} nem valóságos „megrendelőknek”, hanem absztrakcióknak rendelte alá a maga 
tevékenységét, s ezt (vagyis hatalmi helyzetben lévén a saját attitűdjét) kényszerítette rá az egész 
társadalomra. Ez nem osztályhatalom, hanem egy mechanizmus{1170} (vagyis egy lélektelen 
működés) hatalma{1171}. (Amikor e gépezet „harci” oldala került előtérbe, akkor életek tömeges 
elpusztításával, de amikor békésebben-konszolidáltabban működött, akkor is lélektelenül). 
  
A párttá szerveződött antikapitalista mozgalom ideológiájának természete maga is erősítette, hogy egy 
ilyen lélektelen gépezet kialakuljon. Gramsci jól érzékelteti ezt az alábbi gondolatmenetben: „Amikor a 
harcban nem a mienk a kezdeményezés, és maga a harc vereségek sorozatával lesz azonos, a mechanikus 
determinizmus az erkölcsi ellenállás, a kohézió, a türelmes és makacs állhatatosság roppant erejévé válik. 
’Pillanatnyilag vereséget szenvedtem ugyan. De a dolgok ereje hosszú távon nekem dolgozik, stb.’. (…) 
Ám ha az ’alávetettből’ a tömegek gazdasági tevékenységének vezetője és felelőse lesz, a mechanikus 
szemlélet egy bizonyos ponton közvetlen veszélynek bizonyul (…) Ezért szükséges mindig kimutatnunk 
a mechanikus determinizmus kérdéses voltát: megmagyarázható mint a tömegek naiv filozófiája, amely 
csakis mint ilyen, belső erőforrás, de mihelyt az értelmiségiek átgondolt és koherens filozófiájává lesz, a 
passzivitás, az ostoba önelégültség forrásává válik, még mielőtt az alávetettből vezető és felelős lett 
volna.” (Gramsci, 1974, pp. 55-56). A hatalomra jutó pártbürokrácia szemléletét pedig éppen ez a 
mechanikus determinizmus jellemezte. 
  
Végezetül – visszakanyarodva oda, ahonnan kiindultunk –: a bürokratikus hatalom értékelésénél nem 
feledkezhetünk meg arról sem, hogy az adminisztratív-igazgatási szellemi funkció is a szellemi termelés 
világához tartozik, az erre szakosodott csoport tagjai is szellemi termelők. Azt fentebb már 
hangsúlyoztuk, hogy elszakadva a többi szellemi termelői funkciótól, önmagában e funkció gyakorlása 
nem hoz létre adekvát szellemi termelést; de talán ennél is negatívabb következményekkel jár, hogy a 
szellemi termelők egyedül hatalmon lévő csoportja (a bürokrácia) a Szellem képviseletét is 
monopolizálja, és (ha nem fogalmazza is meg, de gyakorlatilag mégis úgy tünteti fel, hogy a szellemi 



termelés az, amit ők képviselnek. Amikor a Pártot a társadalom „tanítójának” nevezik, akkor ezt 
konkretizálják). Ennek is az az alapja, hogy a végrehajtó bürokrácia egy absztrakció 
alárendeltjeként regnál{1172}. A nembeliség mint absztrakció jelenik meg; a bürokrácia (a Párt, az 
Állam) mint ennek szintén absztrakt megtestesítője{1173}. S a nembeliség valóságos, konkrét 
tartalmával, az egyéni variációk kibomlásával szemben az absztrakció társadalmi megfelelője: a 
lélektelen és személytelen gépezet uralja a társadalmat. Ez nem osztályviszony: annál hatásában 
totálisabb, (magtalansága folytán viszont összehasonlíthatatlanul gyengébb). 



A „kádárizmus” 

Az adminisztratív-igazgatási funkció ellátóinak uralma a legnyilvánvalóbb és legdurvább formában abban 
a korszakban jellemezte az államszocializmusokat, amelytől az államszocializmus későbbi szakaszában, 
mint „sztálinizmustól” határolták el magukat. Ezt a fegyveres forradalomból és a polgárháború 
hadikommunizmusából kinőtt korszakot a bürokrácia olyan uralma jellemezte, amelynek során a 
bürokrácián belül is annak erőszakszervezeti része (és az erőszakszervezeteken belül is a változó neveket 
viselő „államvédelmi hatóság”) volt a meghatározó. Ez a szervezet elvben a párt irányítása alatt állt, de 
Sztálin (és az egyes államszocializmusok néhány hozzá hasonló diktátora) mintegy pretoriánus gárdaként 
kezelve felhasználta a párt ellen is, (azt pedig vezetőinek időnkénti likvidálásával biztosította, hogy e 
szervezetnek, a „párt öklének” tényleges irányítója ő maga maradhasson){1174}. Nyilván Sztálin személyes 
politikai képességeinek összessége és jellemének gátlástalansága is szerepet játszott a dolgok alakulásában, 
de azt, hogy az államvédelem az államszocialista társadalom egyik legfontosabb szervezete és 
egyszersmind a párturalmat legitimáló „forradalmiság” (az állami funkcióvá tartósított forradalmi erőszak) 
szimbóluma, a társadalom irányítói az államszocializmus utolsó percéig nem vonták kétségbe. Amit 
Sztálin halála után kétségbevontak, az az erőszak egyszemélyi irányítása volt, (ami a bürokrácia tagjait az 
állandó fenyegetettség állapotában tartotta). Ezért Sztálin halála olyan változásokat indított be az 
államszocializmusok nagy részében, amelyet jól fejez ki a sztálinizmus „személyi kultuszként” való bírálata 
és elutasítása, s ez érzékletesen jelképezi, hogy amin változtattak, az az erőszakszervezet egyetlen személy 
alá rendelése. Az államvédelem szerepe ezután is megmaradt, a bürokrácia (kollektív) uralma pedig (az 
államvédelemre tovább is támaszkodva, de befolyását némi korlátok közé szorítva{1175}) kiteljesedett. 
  
A Sztálin utáni korszakot mindenesetre stílusváltás jellemezte; a nyílt állami terror némi csökkentése, a 
munkásfetisizmus, forradalomfetisizmus és más ideologikus konstrukciók némileg kevésbé szélsőséges 
érvényesítése{1176}, az értelmiség innovatív funkcióinak egy kicsit több megnyilvánulási lehetőség nyújtása, 
és a drasztikus életszínvonal-korlátozás enyhítése. E változásokat a Hruscsovval kezdődő korszak 
irányító bürokráciája jelentős reformoknak tekintette, és a prések mérséklődése következtében a 
társadalom viszonylag széles köre is enyhülésnek élte meg, de lényegi pontokon nem történt változás. Az, 
hogy a legfelső pozíciót betöltő személynek a korábbinál jobban kellett alkalmazkodnia a bürokrácia 
kollektív akaratához, némileg csökkentette a „szocialista tábor” centralizmusát is{1177}; a Szovjetunió 
abszolút irányító szerepe megmaradt, de az egyes tagországok némileg több teret kaptak a sajátos 
körülményeikhez igazított sajátos válaszok kidolgozására. A szovjet vezetés számára ez pedig olyan 
„laboratóriumokat” biztosított, ahol különböző modell-változatokat úgy lehetett kipróbálni, hogy az 
azokban rejlő kockázatot nem kellett ráengedni a „birodalom” egészére, (és ha a bürokrácia 
szemszögéből kedvezőtlenül alakultak, bármikor le lehetett állítani őket). A hruscsovi kor ilyen 
„reformkísérleteként” jött létre az államszocializmusnak az a változata, amit „kádárizmusnak” is lehet 
nevezni. 
  
Magyarországnak sajátos lehetőséget adott ebben a folyamatban az a tény, hogy Magyarországon – nem 
elsőként, de a legnagyobb hatással (felerősítve ezáltal a korábbi keletnémet és lengyel események 
figyelmeztető erejét is) – felkelés tört ki az államszocializmus itt megismert változata ellen. 1956 
megdöntötte a magyar sztálinisták – a hruscsovi vezetés által már nem támogatott – csoportját, de – s ez 
már nyilván nem volt sem a szovjet, sem a magyar bürokrácia kedvére való –, megrendítette az egész 



államszocialista struktúrát is. A szovjet bürokrácia válasza egyrészt a forradalom leverése volt, másrészt 
az a törekvés, hogy mérsékeljék, s lehetőleg okafogyottá tegyék a népfelkelésben megnyilvánuló 
tömegelégedetlenséget. Úgy ítélték meg, hogy a legfontosabb kiváltó okok lényegében ugyanazok voltak, 
amelyek a szovjet társadalmat belülről is feszegették: az emberekre nehezedő állami terror és a 
szükségletek kielégítésének szélsőséges korlátozottsága{1178}. S mivel mindenképpen meg kívánták előzni, 
hogy az elégedetlenség hasonló robbanása újból bekövetkezzék, Magyarországon olyan vezetést 
segítettek hatalomra, amely a fenti kiváltó okokat mérsékelni tudja, a többi szocialista országban pedig (a 
magyarországinál talán kisebb mértékű, de) hasonló irányba ható változásokkal kívánták megelőzni a 
magyar példa követését. Ezzel a koncepcióval a magyar pártbürokrácia nagy része is egyetértett: ezek a 
megfontolások nyitottak utat azoknak a fejleményeknek, amelyek végeredményeként Magyarországon 
néhány évtizedig az államszocializmusnak olyan változata valósult meg, amit a közfelfogás 
„kádárizmusnak”, „gulyáskommunizmusnak”, vagy a „legvidámabb barakk”-nak nevez. Az alábbiakban 
az államszocializmus e „magyar útjának” lényegét az erről 1993-ban írott tanulmányunk néhány 
részletével próbáljuk megvilágítani. 
  

Először is: „semmi eredeti (semmi történetfilozófiailag új jelenség) nincs benne, a 
sztálinizmusra adott egyfajta válaszreakció csupán{1179}. (…) Abszolút meghatározó célja a 
hatalom stabilizálása, a politika (általa legfontosabbnak ítélt) elemeinek konzerválása volt. 
(…) egyáltalán nem lépett ki az adminisztratív-ökonomista determinizmus szemléletének 
keretei közül, sőt, éppen annak megfelelően cselekedett”. (Kapitány–Kapitány, 1993/1, p. 
30). 
  
„egyszerre akarta bizonyítani a dogmatikus kommunistáknak és az ’56-osoknak, hogy ő 
ügyük legjobb folytatója, hiszen az ő céljaikat valósítja meg – a reálpolitika többletével. 
(Kádár ezen bizonyítási törekvése, noha sem a kemény sztálinistákat, sem a kemény ’56-
osokat nem tudta sohasem maga mellé állítani, a Kádár-korszak felívelő szakaszában 
általában sikeres volt: igen sokan (…) hittek abban, hogy Kádár valóban az ő – egymástól 
persze igencsak különböző – törekvéseiket valósítja meg)”. (Kapitány–Kapitány, 1993/1, p. 
31). 
  
Valójában azonban semmi egyebet nem tett, mint hogy évtizedekre konszolidálta az 
adminisztratív-igazgatási csoport uralmát és szemléletének érvényesülését. Az életszínvonal-
javító intézkedések – a korszakkal foglalkozó munkák túlnyomó többségének értékelése 
szerint – egy fajta felemás „középosztályosodást” (más megfogalmazásokban 
„kispolgárosodást”) eredményeztek, és a középcsoportoknak ezáltal létrejött status quo-védő 
érzelmeire támaszkodtak{1180}. „E középosztályosodás (…) sajátossága az volt, hogy (…) a 
’hivatalnoki’ jelleg határozta meg, nemcsak annyiban, hogy széles hivatalnokrétegre 
támaszkodott, hanem abban is, hogy a társadalmi lét szinte minden szereplőjében 
’hivatalnoki’ mentalitást feltételezett (s részben ilyen mentalitást is alakított ki){1181}”. 
(Kapitány–Kapitány, 1993/1, p. 39). „A ’hivatalnok’ egy ilyen adminisztratív felépítésű 
rendszerben a szűk értelemben vett hivatalnoknál jóval tágabb kategória. A centralisztikus 
függésrendszer szinte minden munkahelyen, minden szervezetben kitermeli – és relatív 
előnyökkel lekenyerezi – azokat a ’hivatalnokokat’, akik azon kívül, hogy tanárok, 
művezetők, tsz-alkalmazottak, színészek, kézilabdaedzők vagy villanyóra-leolvasók, egyúttal 
a rendszer fenntartásának és működtetésének hivatalnokai is (akár politikai funkcióik, akár 



belügyi megbízatásaik, akár igazgatási-bürokratikus többlet-teendőik révén).” (Kapitány–
Kapitány, 1993/1, p. 50, 37 lj). 
  
Ez nem specifikuma a Kádár-rendszernek: ez minden államszocializmus egyik leglényegibb 
sajátossága: ahelyett, hogy a szellemi termelési mód mód dominálna a társadalomban, 
„kijelölve minden egyéb tevékenység helyét”, annak csökevényes-egyoldalú formája, az 
adminisztratív-igazgatási, a „hivatalnoki” mentalitás az, ami mindenbe igyekszik behatolni. A 
Kádár-korszak viszonylagos sikerei, és sajátossága, a „legvidámabb barakk” jelleg abból 
következik, hogy az államszocialista társadalmak közül a legteljesebben itt sikerült mindezt a 
„békés mindennapok” lényegévé változtatni, (háttérbe szorítva azt a korábbi állapotot, 
amelyben a társadalmat irányító hivatalnoki mentalitás mintegy „harcban állt” magával a 
társadalommal, annak nagyobb részével). Ennyit és nem többet jelent az, amit a kádári 
propaganda úgy fogalmazott meg, hogy az „aki nincs velünk, ellenünk van” helyett az „aki 
nincs ellenünk, velünk van” politikáját kell követni{1182}. 
  
A kádárizmus „kísérletének” viszonylag tartós fennmaradását nemcsak a szovjet és a magyar 
vezetés (hol egybeeső, hol kompromisszumokkal összecsiszolt) érdekei, de a korabeli 
világrendszer domináns viszonyai is segítették. „Ez a világrend a két ’szuperhatalom’ 
szembenállásán és patthelyzetén nyugodott. Korántsem volt csupán szimulált szembenállás: 
mindkét fél meglehetősen aktívan igyekezett pozíciókat nyerni a másik térfelén, de igazán 
lerombolni egyik fél sem akarta a másikat: az államszocializmusnak szüksége volt a tőkés 
centrumok időnkénti segítségére, a tőkés centrumoknak pedig, {mint ezt egy korábbi 
alfejezetben kifejtettük}arra, hogy azok a nagyon labilis félperifériák, amelyeken az 
államszocializmus létrejött, erős kezű ellenőrzés alatt álljanak, és önként (értsd: saját 
vezetésük által kikényszerítve) igyekezzenek a maximumot előpréselni magukból. Mindkét 
félnek szüksége volt a másikra, mint mumusra, saját rendszerük status quo-jának 
biztosítására: s az enyhülési szakaszokban, mint tárgyalópartnerre, hogy a másik rendszerrel 
szimpatizáló tömegeiket a konvergencia reményével szerelhessék le. A két rendszer 
együttélésében (nemzetközi síkra kivetítve és a két pólus gigantikus megszemélyesítésével) a 
20. századi tőkés társadalom tőke–munka osztálykompromisszuma képeződött le: a 
szociáldemokrácia 20. századi sikerei éppen ezt a kiegyensúlyozott viszonyrendszert 
szimbolizálják (tudniillik az e századi szociáldemokrácia önmagában testesíti meg ezt az 
osztálykompromisszumot, s amit el tudott érni, az mindig a világrendszeri pólusok közti 
állóháború apró erőeltolódásainak következménye volt). Az egyensúly akkor és azáltal borult 
fel, hogy – nem utolsósorban a munkásság, illetve nemzetközi megszemélyesítői, (így például 
az úgynevezett ’szocialista’ világ, és a szociáldemokrácia) által elért eredmények 
következtében – a tőke (mindinkább a relatív értéktöbblet kiaknázásából remélve hasznát) 
technológiai forradalmat hajtott végre, s ennek az volt a következménye, hogy a klasszikus 
tőkés–munkás viszony jelentősége a centrumországok társadalmain belül elkezdett 
visszaszorulni. Ez kikezdte (ez kezdte ki) a bipoláris világrend létjogosultságát is” (Kapitány–
Kapitány, 1993/1, p. 32). De amíg a viszonylagos egyensúly fennállt, addig a Kádár rendszer, 
„mint egy konfrontáció megoldásának modellje, annak szimbólumává vált, hogy mit 
jelenthet ez a kompromisszum a világ ’szocialista’ fele számára.” (Kapitány–Kapitány, 
1993/1, p. 33). „A kádárizmus – mint ahogy az általa legnyíltabb-legfejlettebb formájában 
képviselt ’második világ’ – {külön, „magyar útként” is{1183}} hasonló szerepet próbált betölteni 



a világrendszer-egyensúlyban, mint a fejlett centrum országain belül a szociáldemokrácia. 
(Nyilván nem voltak véletlenek a lehetőségekhez képest egyre jobb kapcsolatai a 
szociáldemokráciával).” (Kapitány–Kapitány, 1993/1, p. 49, 31 lj). „a Szovjetunió számára, 
amely nem volt képes {és nem is kívánta} a változásokat olyan ütemben végrehajtani, mint 
Magyarország, a magyar példa mindig kiszámíthatatlan veszélyeket rejtett magában, 
ugyanakkor emelkedő életszínvonala révén mintegy a rendszer ’tudat alatti énjének’ szerepét 
is betöltötte; a tőke viszont éppen az ’56-ban előreszaladó, s ezzel a {viszonylagos} 
mozgékonyság előjogát magának biztosító Magyarország változásain keresztül tudta 
megüzenni Kelet-Európának a lehetséges menetrendet”. (Kapitány–Kapitány, 1993/1, p. 
36). 
  
Ennek a „menetrendnek” a lényege pedig a lassú – a tőkés centrum érdekei szerint is lassú – 
kapituláció volt. Ennek a kapitulációnak a kezdete már a kádárizmus hátterét adó hruscsovi 
politikában is kimutatható. „Paradox módon az az ideológiai offenzíva, amellyel Hruscsov a 
centrumállamok fejlődésbeli lekörözését tűzte ki célul, ugyanezt jelzi: a – persze nyilván a 
szovjet vezetőkben sem tudatosult – lényeg itt nem az irreális ’elhagyás’ mint cél kitűzése, 
hanem az, hogy a Szovjetunió elfogadja a versenyt azon a terepen és azok között a feltételek 
között, amelyeket az USA kínál fel{1184}”. (…) „Az életszínvonal {és a technológiai színvonal, 
valamint a szellemi termelési mód kibontakozásához szükséges társadalmi feltételek 
színvonala viszont} annyival magasabb volt a tőkés centrumokban, hogy ennek 
középpontba helyezése egyértelműen azt jelentette, hogy a világ szovjet fele de facto elismeri 
a centrum hegemóniáját”. (Kapitány–Kapitány, 1993/1, p. 35). „A ’kádárizmus’ tehát a 
hivatalnokállam öntudatlan kapitulációs stratégiája: mintája a szociáldemokrácia 
kompromisszuma által megtestesített jóléti modell, s azon a hiten alapszik, hogy 
miként a szociáldemokrácia a hatalmi rendszer részévé vált, ő is úgy tudja 
végrehajtani ezt a konvergenciát, a ’munkásosztály középosztályosodását’, hogy 
közben kivívott pozícióit megtarthatja{1185}.” (Kapitány–Kapitány, 1993/1, p. 36). S hogy 
félreértés ne essék: e kapituláció nem egy korábbi „forradalmi” magatartás „elárulása”, 
(amivel a sztálinisták vádolták a hruscsovistákat), hanem csak közvetlenebb felvállalása 
annak a szerepnek, amire a világkapitalizmus rendszerén belül a „munkásállamok” a maguk 
„lekapcsolódásával” és az adminisztratív-igazgatási csoport irányítása alá helyezésével 
egyáltalán alkalmasak lehettek. (Mint Orwellnél: a farm elfoglalása az „emberektől”, a farmnak 
az „embereknek” való /újra/eladásával zárul). 
  
Valódi alternatívát csak az jelenthetett volna, ha az államszocializmusok legalább akkora 
fordulatot tettek volna a szellemi termelési mód felé, mint a kapitalista centrumok; de ez itt 
azt is jelentette volna, hogy az adminisztratív-igazgatási csoport monopolhelyzetét a többi 
szellemi funkció gyakorlóival való összeolvadás felszámolja; mivel azonban az 
államszocializmusokban nem volt olyan politikai erő, amely az adminisztratív-igazgatási 
csoport hatalmát, mentalitását és öncélúvá váló és mindinkább saját újratermelésére orientált 
működését felülírhatta volna, így az olyan kezdeményezések, mint a Prágai Tavasz, 
bukásra voltak ítélve. Már csak azért is, mert – a „kádárizmussal” szemben – ez a 
kísérlet elfogadhatatlan volt „a tőkés centrumok számára is, (amelyeknek megfelelt a 
régi értelemben vett – nagyüzemi termelésre alapozott – munkát képviselő, így mind 
korszerűtlenebbé váló, s ezért előbb-utóbb felszámolásra ítélt szovjetrendszer, 



viszont a szellemi termelés irányában fordulatot végrehajtó szocializmus 
kiszámíthatatlan következményeket hordott volna magában: netán létrejött volna 
egy, a kapitalizmussal valóban alteráló termelési mód, amelyben a tőkés centrumok 
szellemi termelői vonzó és működő társadalmi modellt találtak volna maguknak)”. 
(Kapitány–Kapitány, 1993/1, pp. 35-36){1186}. 

  
A kádárizmus rendszere – mivel „emberibb” vonásai mögött nem voltak a társadalmat valóban 
továbbépíteni képesek mechanizmusok – paradox módon ott is rombolt, ahol emberibbé vált. Kornai 
elemzései érzékletesen mutatják be például azoknak az oksági láncolatoknak a kialakulását, amelyek az 
államszocializmusoknak a világgazdaságban elfoglalt helyét jelző hiányjelenségekből következnek. A 
hiány a kádári „reformkísérletben” egyfajta relatív „szabadságnövekedéshez” a magángazdaság részleges 
legalizálásához vezet{1187}, ez azonban árharcot eredményez (az irányító bürokrácia ezt a magánszektor 
ideológiai kárhoztatásával reagálja le, de következménye az állami szférában a munkaerő-visszafogása 
is){1188}. Mivel a magánszektor ideológiai megbélyegzésének megfelelően alulpreferált marad, ez a (korrupt) 
kliensjellegű kapcsolatrendszer kiépítését hozza magával a minisztériumoktól a bolti eladókig, ennek 
viszont nagy hatású következménye az általános morál felbomlása, leértékelődése. (Kornai, 2007; Fehér–
Heller–Márkus, 1991, p. 260). Azok az erők, amiket a rendszer a stabilizációhoz használt, minden 
tekintetben szétfeszítik{1189}: a morális szétbomlás és a mindennapi működések fokozódó 
irracionalitása a stabilitást, az állam egyeduralmának növekvő elutasítása a legitimációs 
alapokat mossa alá. 
  
Az 1956 utáni megtorló terror lezárulta után és végső szétzüllése előtt a Kádár-korszaknak azért voltak 
olyan eredményei, amelyek következtében (a kínai „gazdasági csodát” megelőzően) az államszocializmus 
legsikeresebb változatának látszott. Ezt döntően két elem biztosította: a véleménynyilvánításnak és a nem-
szocialista szellemi termékek megjelenésének viszonylagos liberalizmusa (amelyben a kortárs szocializmusok között 
csak Jugoszlávia, félig-meddig Lengyelország – és rövid fennállása alatt a dubčeki Csehszlovákia – 
osztozott); és a magánvállalkozás és az állami tulajdon kombinálásának az a modellje, ami leghatékonyabban a 
mezőgazdaságban (a háztáji és téesz együttműködésében) valósult meg, (s aminek tapasztalatai beépültek a későbbi 
kínai reformokba is). Ezek a sajátosságok egyrészt azzal jártak, hogy a rendszeregész szervetlensége 
ellenére néhány ponton (elsősorban a falusi középrétegek, egyes kispolgári-kispolgárosodó városi rétegek 
és egyes értelmiségi csoportok életében) a szerves fejlődés erőszakos megszakítása után újra megjelent 
egyfajta szerves továbbépítkezés, illetve a megszakított trendvonalakhoz való vissza-közelítés lehetősége; 
másrészt sajátos tapasztalatokkal jártak a tulajdonviszonyok tekintetében, kikezdve azt a dogmát, hogy a 
(tőkés) magántulajdon egyetlen alternatívája az állami tulajdon formájában megvalósuló köztulajdon lehet. 
  
És itt érdemes röviden megvizsgálni az államszocializmus egyik lényegi sajátosságát, a tulajdonhoz való 
viszony kérdését. 



Tulajdon és termelési mód 

Marx a tulajdonnal kapcsolatos levezetéseinek három lényegi mozzanata van. 1. A tulajdon eredetileg 
csak azt jelenti, hogy az ember természeti feltételei hozzá tartoznak, mintegy testének 
meghosszabbításai. 2. A történelem folyamán kialakul az, hogy a tulajdon már nem csak 
természeti előfeltétel, hanem az egyénhez közössége közvetíti: azáltal tulajdonos, hogy tagja a 
közösségnek. 3. Létrejön egyesek tulajdontól való megfosztása; ez – és a nem-tulajdonosok 
munkavégzése – feltételévé és termelőjévé válik a tulajdonosok tulajdonának: közöttük 
osztályviszonyok jönnek létre. (Maga a tulajdon nélküliek által végzett munka is a tulajdonosok 
tulajdonává lesz). 
  
Mindebből ismét három mozzanat következik: 1. Megkülönböztethető a természetadta tulajdonosi 
állapot a közösségi és a magántulajdontól, de e természetadta állapot az ember történelemelőtti 
állapota, s ezért az eredeti formában vissza nem állítható. 2. Az emberi történelemben a tulajdon 
elválaszthatatlan a termeléstől: egymást hozzák létre (s a tulajdon formái a termelés formáitól, a 
termelés formái a tulajdon formáitól függenek. 3. Az emberek igazságtalan megosztása 
tulajdonosokra és tulajdon nélküliekre (minden elidegenedés alapja) a tulajdonnélküliség 
állapotának felszámolásával szüntethető meg. (Mint másutt kiemeltük, Marx nem a tulajdon 
megszüntetése, hanem a mindenkire kiterjedő tulajdonba vétel mellett emel szót){1190}. 
  
A „termelés” egészen a legutolsó időkig azt jelentette, hogy az ember tárgyi objektivációkat 
hozott létre, s ezeken keresztül hozta létre a tulajdont: amikor a tulajdon lényege a föld, vagy a 
tőke tulajdona, ennek a tulajdonnak is termeléssé változtatása, és a termelésben létrehozott 
termékek (az ezekből felhalmozódó gazdagság) adja meg a szubjektív értékét. (Objektív értékét a 
csereérték és az abban kifejeződő, a létrehozásához szükséges munka adja meg, de aki közvetlenül arra 
koncentrál, hogy minél több többletmunka „ura” legyen, – tehát nem egyszerűen minél több ember 
parancsolója, hanem a munka tőkeképző hatásának kihasználója – az is azért teszi ezt, mert a több 
többletmunka több tárgyi objektivációt ér). A történelemben tehát a mégoly absztrakt tulajdon is 
tárgyiasuló, és e tárgyak értékében mérhető tulajdon. Ez a folyamat (is) a tőkés ipari termelésben 
teljesedik ki és éri el csúcspontját. A szellemi termelés terméke azonban már nem ilyen módon 
tárgyiasuló objektiváció; és mint már korábban szó volt erről, igazából nem is tulajdonolható. A 
történelem ezen pontján létrejön az a lehetőség, hogy a legkifejlettebb termelés abban az 
értelemben mégis visszakanyarodjék a „természeti” állapothoz, amennyiben az ember most már 
meg tudja termelni önmaga olyan beágyazottságát, amelyben az általa létrehozott módosult 
környezet – mint szellemileg meghatározott világ – ugyanúgy teste (és szelleme) 
meghosszabbításaként (s nem csupán egyes közösségek vagy egyének által birtokolható 
elkülönült objektivációk formájában) létezik, mint az eredeti „anyatermészet’. 
  
A létrejövő lehetőség nem kevesebb, mint az, hogy az ember (ismét) alanyi jogon (ember 
voltából következően) lehet tulajdonosa mindannak, amit megtermel. Ez egyelőre absztrakt 
lehetőség, és azért nem ilyen egyszerű. Az azonban világos, hogy az államszocializmusok létrejötte 
egyáltalán nem ilyen tulajdonnal számolt. Létrehozói számára az egyértelmű volt, hogy az 
osztálytársadalmakban létrejött magántulajdon, (és ennek alapjaként a tulajdon nélküliek megfosztottsága) 



az a lényegi igazságtalanság, amit a kapitalizmus (és az osztálytársadalom, valamint az ember 
elidegenedettsége) ellen lázadóknak valamiképpen meg kell szüntetniük. Egy meglehetősen 
leegyszerűsített képletet állítottak fel, egy olyan dichotómiát, amelynek egyik oldalán van a 
magántulajdon, a másik oldalon minden egyéb. (Összemosva ebben az „ősközösség” természeti 
tulajdonosságát a közösségi tulajdonnal – annak különböző formáival{1191} – és a „kommunizmus” 
köztulajdonával). Mint fentebb már említettük, az államot kezdetben az osztálytársadalom 
szervének és a magántulajdon támaszának, tehát ellenségesnek tekintik, de – politikai 
megragadásával – mindinkább az állami tulajdont is a köztulajdon egy fajtájának kezdik 
értelmezni, végül eljutnak odáig, hogy (az állam bizonytalan időpontig elhalasztott „elhalásáig” 
lényegében az államot, az állam tulajdonát minősítik a köztulajdon legmagasabb rendű 
formájának). A közvetlen közösségi tulajdonban, amelyet kezdetben a magántulajdon igazi ellentétének 
fogtak fel, felismerik annak „kispolgári” jellegét – ebben annyi igazság van, hogy a kisközösségi tulajdon 
nem különbözik nagyon a magántulajdontól, amennyiben e kisközösségek egymással individualitásokként 
állnak szemben (például a piaci viszonyban). Ez még egészen nagy közösségekre is érvényes: amennyiben 
egy nemzet gyarmatosítja a másikat, akkor magántulajdonos individuumként viselkedik. Arról pedig már volt 
szó, hogy hiába érvényesül a kollektivitás egy közösségen belül, ha a rendszer egésze, amelynek részeként 
működik, magántulajdonos rendszer. Egészen más a helyzet azonban, ha a közösségi tulajdonlás olyan 
társadalomban valósul meg, amelynek egésze a köztulajdon alapján áll. Az államszocialista rendszerek 
abban a hiszemben voltak, hogy az államosítás gesztusával éppen ezt a lehetőséget teremtették meg: a 
(szocialista) állami tulajdon nem egyéb, mint a rendszeregész köztulajdona. Hamar kiderült azonban, 
hogy ez több szempontból sincs így. Először is a „köz”, vagyis az emberek összessége nem 
gyakorolhatta tulajdonosi jogait{1192}. Ennek következtében érdektelenné vált ezzel a 
„köztulajdonnal” szemben: létrejött az a tapasztalat, hogy „ami mindenkié, az senkié”. Ám ez a 
„tapasztalat” pontatlanul (és a magántulajdonos érvelésnek kedvezően) van megfogalmazva: 
valójában az derült ki, hogy „ami senkié, az senkié”. Az állami tulajdonnak ugyanis éppúgy nem volt 
végső gazdája, mint ahogy a társadalomnak domináns osztálya. A bürokrácia ugyan, mint az állam 
mechanizmusainak végrehajtó jellegű irányítója, haszonélvezője lehetett a helyzetnek, előnyöket 
teremthetett a maga számára, de mint már oly sokszor hangsúlyoztuk, ezek nem tulajdonosi előnyök 
voltak, hanem legfeljebb olyan élősdi előnyszerzések, mint az ázsiai birodalmak mandarinjainak, 
satrapáinak, szpáhibirtokosainak időleges sápjai, s még ezen előnyök egy része is legfeljebb fél-legális 
lehetett. Ők sem viselkedtek tehát tulajdonosként, bár időnként közelíthettek ehhez, hiszen az állami 
tulajdon gyarapodása számukra is újabb előnyök forrása lehetett{1193}. A tulajdon másik korlátjának forrása 
pedig az a szintén többször említett helyzet volt, hogy az államszocializmusok a tőkés világrendszer 
részeként eleve nem voltak birtokában valamennyi, a tulajdonláshoz szükséges feltételnek, s minthogy az 
államszocializmus „rendszeregésze” nem tudott köztulajdonos rendszeregész lenni, része lévén egy 
magántulajdonos nagyobb rendszernek, így a „rendszeregész” irányítói nem tudták ezt a rendszert a saját 
„köztulajdonos” alapjain működtetni, ebből a szempontból sem tudtak tulajdonosok lenni. Az állami 
tulajdon így egyfelől nem volt senkié, másfelől félig-meddig a világpiac irányítóié volt, ezért is tudták az 
utóbbiak a rendszerváltáskor olyan könnyen kézre keríteni. Hasonlattal élve: az államszocializmusok 
tulajdonosa egy absztrakt „hitelező” volt, (a „köz”), aki tulajdonának megőrzésével mintegy megbízta a 
bürokráciát, de senki sem tudta, hogy ki ez a fantom-hitelező; a rendszerváltáskor azután a tőkés 
centrumok előléptek, és „közölték”, hogy ők azok. Természetesen nem ők voltak, hanem az 
államszocializmusok teljes lakossága, akinek a nevében az államosítás megtörtént, s aki munkájával 
fenntartotta, s még gyarapította is ezt a tulajdont, de mivel éppen a tulajdonosi szempont gyakorlására az 
államszocializmusok népességéből senkinek semmilyen közvetlen módja nem volt, a valóságos 



tulajdonosok nem hitték igazán, hogy mindez az övék, s mivel – a „lekapcsolódás” lehetőségéhez fűződő 
tartós illúziók ellenére – azt mindenki érezte, hogy a világ tőkés hatalmai valóban uralják-dominálják a 
világ rendszeregészét, a realitáshoz való pragmatikus alkalmazkodás nem-tudatos szintjén elfogadták őket 
a „valódi tulajdonosnak”. Az egész tehát azon alapszik, hogy az államszocialista fordulatokkal a 
világrendszer egészét, de még csak annak domináns centrumait sem sikerült „meghódítani”. 
  
Ugyanakkor az államszocializmusokban (elvben) megjelent az államon kívül egy sokkal közvetlenebbül 
közösségi tulajdonforma is: a szövetkezeti tulajdon, ami az eredeti elképzeléseknek megfelelően a „társult 
termelők” tulajdona, s magában hordja a magántulajdon alternatíváját{1194}; de az államszocializmusokban a 
(párt)állami bürokrácia dominanciája ezt a tulajdonformát nem engedte kibontakozni, és az 
államszocializmus első szakaszában gyakorlatilag „államosították”, az állami tulajdonhoz hasonlóan 
működtették a (elsősorban mezőgazdasági) szövetkezeti tulajdont is, (és azt hirdették, hogy a szövetkezet 
csak átmenet, egy kevésbé öntudatos forma az állami tulajdonláshoz képest); az államszocializmus utolsó 
szakaszában megjelent (elsősorban az ipar szétszabdalásával létrejött) szövetkezetek, 
„munkaközösségek”, társulások viszont csak átmeneti formák voltak (ezek voltak a valóban átmeneti 
formák) az államiból a magántulajdonba való átváltás folyamatában. 
  
Létezett az államszocializmusokban még egy tulajdonforma: a személyi tulajdon, amelyet már a Szovjetunió 
1936-os alkotmánya legalizál: meglehet, elsősorban a bürokrácia kiváltságaira gondolva, de általános 
érvénnyel biztosítják a személyes szükségletek kielégítését szolgáló dolgok magánbirtoklásának 
lehetőségét, úgy különböztetve meg ezt a magántulajdontól, hogy a „személyi tulajdon” nem válhat 
más emberek kizsákmányolásának forrásává (tehát nem használható fel korlátlanul).Ez a személyi 
tulajdon is nagy jelentőséget kaphat a szellemi termelési módban; az államszocializmusban azonban 
egyrészt még azt sem tudták biztosítani, (legfeljebb büntető úton akadályozni, korlátozni), hogy a 
személyi tulajdon ne válhassék magántulajdon{1195} forrásává, másrészt az állam dominanciája erre is 
rányomta a bélyegét: az állam nagy mértékben magához ragadta annak a jogát, hogy a személyi 
tulajdonok legális körét meghatározza, s nagy mértékben azt a jogot is, hogy eldöntse, kinek mennyi 
személyi tulajdon jár(hat) a „közösből”. (Konrád és Szelényi egy igen lényeges mozzanatra mutatnak rá, 
amikor kiemelik, hogy a „szocialista” forradalmak egyik nagyon lényeges alapja és motivációja a paraszti 
földéhség volt. Így az államszocializmusok egyik legfőbb tömegbázisukat számolták fel, amikor a 
kistulajdonosokat megfosztották tulajdonuktól){1196}. 
  
E fejezet egy korábbi alfejezetében már idéztük Marxnak azt a gondolatmenetét, amelynek során a 
tulajdonviszonyokat a férfi-nő viszonnyal hozza kapcsolatba, szembeállítva a (magántulajdonos jellegű) 
látszólagosan monogám polgári családot a nőközösség „nyerskommunista” elképzelésével{1197}, s e 
szembeállítás alapjául egyfelől a magántulajdont másfelől a magántulajdont látszólag tagadó, de valójában 
totalizáló absztrakt „közösségi” tulajdont teszi. Ám érdemes ezt az összefüggést tovább is gondolni, mert 
a metafora következetes végigvitele hozzájárulhat a szellemi termeléssel adekvát tulajdonforma 
kérdésében való eligazodáshoz is. Marxéknak a férfi-nő kapcsolat jövőjét érintő bizonytalanságában is 
érződik az a hiányosság, hogy nem gondolták alaposan végig a tulajdon kérdését, és azt, hogy a 
magántulajdon valóságos (pozitív) tagadása, és mindenki általi olyan visszavétele, amely nem az „általános 
magántulajdon”, nem az absztrakt közösségi tulajdon – az csak a személyi tulajdonon keresztül lehetséges: az 
olyan tulajdonon keresztül, amelynek alapja a közösséghez tartozás (az egyén mint az emberi Nem 
közösségének tagja részesül belőle), s amely nem válhat kizsákmányolás forrásává, de az egyén személyéhez 
rendelődik{1198}. Ennek ugyanis a férfi–nő viszonyban olyan szabadon választott, de stabil párkapcsolat felel 



meg, amely nem szóródik szét a „szabad szerelem” promiszkuitásában, hanem egymás kölcsönös 
gazdagításán, s a másik általi gazdagodás kölcsönös élvezetén alapszik, amelyből a többi ember (s az emberi 
Nem) nem azáltal profitál, hogy ők is belépnek a személy intimszférájába, (megszüntetve ezzel 
személyiségét), hanem éppen a viszony gazdagságának élvezete (s a személyes viszony nembelivé válása) 
által. A polgári liberális „szabaddá” teszi a szerelmet, (s akár még egyenrangúvá is a párkapcsolatban a 
férfit és a nőt{1199}), ám a „szerelmet” az ösztönös vágyra alapozza, s így a „szerelem” folyton keletkezik és 
elhal egy önző individuum szeszélye szerint; a másik ember megszerzendő, megtartandó, de mások által 
el is rabolható-csábítható magántulajdon, s az ösztönös vágyra alapozottság az állandó gyarapításra, 
szerzésre, hódításra való késztetést is jelent, (akárcsak a magántulajdonhoz való viszony esetében); a 
„szabadság” itt csak annyi, hogy a magántulajdonosok kölcsönösen elismerik egymás jogát a 
magántulajdonosi szellemű individuális önzésre. Ha ezzel szemben a másik embert gazdagítómnak – s 
magamat az ő gazdagítójának – fogom fel, olyan lesz hozzá a viszonyom, mint az anyatermészethez, 
amelyhez képest semmi „másikra” nincsen szükség. Ez a személyi tulajdon modellje: „aki vagy ami az 
enyém, az hozzám tartozik, nem máshoz; de minthogy nem kizsákmányolásra, birtokosságom bővítésére 
használom, egyrészt nem kívánom halmozni, a másokét is elvenni; másrészt nem arra szolgál, hogy 
vágyaim kielégítője, tehát fogyasztásom puszta tárgya legyen, hanem hogy képességeim növekedjenek 
általa (s az övéi általam)”{1200}. Vagyis – most már csupán a tulajdonra vonatkoztatva a gondolatmenetet – 
a személyi tulajdont az választja el a magántulajdontól, hogy nem öncélú, a tulajdon 
működtetése nem arra való, hogy a tulajdont gyarapítsa, hanem hogy a tulajdonost; s ez szabja 
meg ésszerű határait is: minden személyi tulajdon jogos, amitől a tulajdonos képességei 
(szabadságfoka, döntési potenciái) – mások hátrányai nélkül – növekednek, s amelynek 
„képességeit” a tulajdonos is igyekszik növelni{1201}. 
  
Annak, hogy a személyi tulajdon rendszere működőképes legyen, az is feltétele, hogy mindazt, ami nem 
személyi tulajdon, társult tulajdon tárgyának tekintsék{1202}. A természeti környezet (föld, víz, levegő, 
ásványkincsek, alapvető táplálékok, erdők, parkok, közterek) és a létfeltételek olyan biztosítói, mint a 
gyógyszerek, gyógyászati eszközök, az oktatás, a kultúra eszközei egy igazságos társadalomban nem 
lehetnek magánszemélyek tulajdonában, de nem is tekinthetők senkiének. Mindezeknek a szövetkezeti 
tulajdonhoz hasonló társult tulajdonban van a helyük, ahol a társulás mértékét az adott dolog 
használatmódja szabja meg: vannak olyan feltételek (a Föld „egészsége”, a légkör, stb.), amelyek az egész 
emberiség közös birtokának tekintendők, s ezért sorsukról az emberiség egészének kell döntenie, s 
vannak, – például egy iskola – amelyek egy szűkebb közösséget érintenek, s ezért ideális esetben az ő 
„szövetkezeti tulajdonuknak” tekinthetők. A szövetkezeti tulajdon olyan tulajdon, amely minden társult 
tagé, tehát sorsáról csak konszenzussal jogos dönteni; olyan tulajdon, amely egyik tagé sem külön, (tehát 
senkinek sincs joga azt vagy annak bármely részét a többiekkel való megegyezés nélkül használni, de a 
társulás használatra bárkinek kiadhatja a közös tulajdon bármely elemét). A szövetkezeti tulajdont 
minden használója köteles annak megőrzésével használni. A használatból származó minden többlet és 
kár a közösséget illeti (de az dönthet úgy, hogy a többletet, illetve annak egy részét átengedi annak, aki 
létrehozta, a kár okozóját pedig az általa okozott kár lehetőségei szerinti megtérítésére kötelezi). 
Szövetkezeti tulajdon létrejöhet személyes tulajdonok önkéntes „beadásával” is, ha az bármikor 
visszakérhető. 
  
Ugyanakkor: „A társadalmi tevékenység és a társadalmi élvezet semmiképpen sem csakis egy közvetlenül 
közösségi tevékenység és közvetlenül közösségi élvezet formájában egzisztál, jóllehet a közösségi 
tevékenység és a közösségi élvezet, azaz az a tevékenység és az az élvezet, amely közvetlenül más 



emberekkel való valóságos társaságban nyilvánul és igazolódik, mindenütt fenn fog forogni ott, ahol a 
társadalmiság ama közvetlen kifejeződése tartalmának lényegében megalapozott és természetéhez 
hozzámért. Ámde ha én tudományosan, stb. tevékenykedem, s ez oly tevékenység, amelyet ritkán 
folytathatok másokkal közvetlen közösségben, akkor is társadalmilag, mert emberként tevékenykedem. 
Nemcsak tevékenységem anyaga – mint maga a nyelv is, amelyen a gondolkodó tevékenykedik – van 
adva nekem társadalmi termékként, hanem saját létezésem maga társadalmi tevékenység; ezért azt, amit 
magamból csinálok, a társadalom számára és magamnak, mint társadalmi lénynek tudatával csinálom 
magamból.” (MEM 42. Marx, 1981, p. 108). A „szellem” mint korábban kifejtettük, közvetlenül is 
összeköttetést teremt az egyéni és az össztársadalmi között, ezért a szellemi termelési móddal adekvát 
tulajdonnak szükségképpen kell legyen olyan formája is, amelynek „társult tulajdonosa” az egész 
emberiség. Mindezt figyelembe véve a szellemi termelés tehát tulajdoni szempontból a nembeliség, a 
társulás–szövetkezés és a személyi tulajdon bázisán képzelhető el. A tulajdonlásnak a szellemi termelési 
módban adekvát formáit azonban megtervezni vagy megjósolni nem lehet. Ahogy a tőkés 
magántulajdonos társadalom is többféle tulajdonforma bonyolult kombinációja, nyilván a társadalmi lét 
konkrét szükségletei majd kialakítják a szellemi termelési módnak megfelelő tulajdonformákat (nem zárva 
ki az állami tulajdonlás lehetőségét sem){1203}. Amit az államszocializmus tulajdonformáinak ismeretében 
tudni lehet, az az, hogy milyen zsákutcákat kell elsősorban elkerülni. Nyilván biztosítani szükséges, hogy 
személyi tulajdonok (vagy más tulajdonformák) ne válhassanak (kizsákmányolást lehetővé tévé) 
magántulajdon forrásává{1204}. Ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy az állami tulajdon ne szakadhasson 
el az állam polgáraitól{1205}, ne kerüljön azok ellenőrzése helyett egy elkülönülő bürokrácia ellenőrzése alá, 
és ne válhasson minden más tulajdonformát maga alá rendelő, „felsőbbrendűnek” nyilvánított 
tulajdonlási móddá. A legfontosabb, hogy az adekvát tulajdonformáknak nem ideológiai dogmákhoz 
igazodva, hanem elsősorban „alulról”, a termelés, a termelők felől, azok szükségletei szerint kell 
felépülniük. 



EGY KIS KITÉRŐ: LUKÁCS ÉS AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS IDEOLÓGIÁJA 

Az államszocializmus történetének megannyi zsákutcás megoldása nagymértékben abból adódott, hogy a 
kapitalizmus alternatívájául szolgálható termelési mód bázisa nélkül, ideológiai alapon próbálták 
megoldani{1206}: Marx hatalmas antikapitalista szellemi teljesítménye oly mértékben lenyűgözte az 
antikapitalista mozgalmak résztvevőit (vagy hogy objektivisztikusabban fogalmazzunk: a Marxék által a 
politikai elidegenedés zsákutcájába engedett szocialista mozgalom oly mértékben irányadónak tekintette 
az Alapító Atyák intencióit), hogy a marxi műveket szentírásként forgatva azokból levezetve próbálták 
felépíteni az „új világot”. (Persze csak amit megértettek, vagy követhetőnek tartottak belőle, mert épp e 
dogmatizmusnak köszönhetően számos olyan ideológiai dogmát is szentesítettek, amelyek nagyon is 
ellentmondtak Marx igazi intencióinak, vagy legalábbis egyes tételeinek). Az államszocializmusok 
alakulását nagymértékben ez a dogmatizmus határozta meg, s ebből a szempontból igen figyelemreméltó 
annak a Lukács Györgynek a szerepe, aki ugyan többször is az „eretnekség” szélére kerülve 
alternatívaként jelenhetett meg például Sztálin dogmatizmusával szemben, valójában azonban maga is 
elsősorban doktriner lévén nem csak akkor volt az államszocializmus dogmatizmusának képviselője, 
amikor többé-kevésbé a sztálinizmus ideológusaként működött; de „eretnek” írásai is azt a jellegzetes 
ideologizmust képviselik, amelyek nélkül az egész államszocializmust nem lehet megérteni. S éppen 
kimagasló szellemi teljesítményei – és az államszocializmus világán kívül élt antikapitalistákra gyakorolt 
hatása – révén ő az, (és nem a Zsdánov-féle kisszerű, lapos vulgarizálók), akin keresztül az 
államszocializmus ezen ideologikus természetéhez – mint a rendszer szellemi lényegéhez – a legközelebb 
lehet kerülni. 
  
Lukács, mint szellemi termelő jelentős mértékben reflektált saját szellemi termelői szerepére, s egyáltalán 
a szellemi termelők szerepére az antikapitalista mozgalomban és a kapitalizmus meghaladására 
szerveződő társadalomban. Alapállását azonban (marxista fordulata után) messzemenően a marxista 
értelmiség önalárendelése jellemezte (a „pártos” értelmiségi önalárendelődése a munkásosztálynak, majd 
az „élcsapat”-pártnak). Ezt tükrözi filozófiai kategóriahasználata is, ami azután meghatározza az 
ideológiai premisszákat is. A szubjektum és objektum hegeli dialektikáját – ami azért fontos ideológiai 
szempontból, mert a szubjektumfelfogás határozza meg, hogy kit tekintenek a társadalmi folyamatok 
mozgató alanyának és hogyan képzelik el e „mozgató” szerepét, az objektumfelfogás pedig, hogy 
mi/ke/t tekintenek az aktivitást meghatározó törvényszerűség/ek/nek – Lukács úgy fejti ki, hogy ebben 
a kifejtésben a szubjektum alárendelő jellegű, elveszti saját objektív magját (a szubjektum objektív magja, a 
„törvény” tudása az egyénben nem egyéb, mint az etika{1207}), viszont alárendelődésében azonosítja magát az 
objektivitással, ez pedig azt jelenti, hogy a szubjektivitás mintegy az objektivitás „szolgálójaként”, annak 
nevében lép fel, ez pedig kételytelen (mert az „objektivitástól” rászármaztatott) hatalommal ruházza fel a 
szubjektum cselekedeteit: voluntaristává teszi{1208}. Korábban már szó volt arról, hogy nagyon veszélyes, 
amikor bármely egyén vagy csoport magát a Nem (a Törvény, a szükségszerűség) képviselőjének tekinti, 
és itt éppen ez történik; ráadásul Lukács meghatároz egy olyan entitást, ami egyszerre szubjektum és 
objektum, (a meghatározó cselekvő és az „objektív” történelmi szükségszerűség megtestesítője){1209}: ez 
elvben a munkásosztály{1210}, de a gyakorlatban annak aktív élcsapata: a párt.{1211} Ez pedig, mint egy korábbi 
fejezetben már rámutattunk, ideológiai alátámasztása, (és elitista) szentesítése a párt, vagyis a politikai 
elidegenedés útján elkülönült bürokrácia (voluntarista) diktatúrájának. 
  



Bár Lukács keresi az egyéni szabadság lehetőségeit – a sztálinista hivatalosság által „eretneknek” 
nyilvánított partizán-elmélete{1212} is erre tett kísérlet – de ez a kísérlet nagyon felemás: az általa alkalmazott 
hasonlatban az alkotó (a szellemi termelő) szinonimájaként kezelt „partizán” sem szabad, hanem 
ugyanolyan (csak egy kicsivel több cselekvési szabadsággal felruházott) katona, a párt katonája. Úgy tűnik, 
Lukács az egyén szabadságát az eszme-választás pillanatától kezdve alárendeli a választott eszmének 
(amelynek megtestesítő szubjektum-objektuma a párt), és ez azért nem okoz neki különösebb problémát, 
mert saját szabadságát a választás pillanatának szabadságával azonosítja, és ezért szabadnak érzi magát 
akkor is, amikor szellemileg gúzsba kötve cselekszik{1213}, („jó vagy rossz: az én pártom”, mondja, és ezt 
„az én pártom”-at a hajdani választás szabadsága és az azáltal meghatározott identitás ruházza fel a megőrzött 
szabadság illúziójával). Ez nagyon jellemző volt a párthűséget etikai alapon választó kommunistákra és 
magyarázza (bár fel nem menti) azt, hogy miképpen tudták saját etikai igényüket összeegyeztetni a párt 
mélységesen etikátlan hatalomgyakorlása feletti mélységesen etikátlan szemhunyással. Az önalárendelő 
attitűdben az egyén nem rendelkezik az „objektivitás”, a Törvény benső átélésének képességével (amivel 
minden valódi etika szerint rendelkezik{1214}), csak azáltal kerül kapcsolatba az objektivitással, ha teljes 
mértékben, szolgaian azonosul az objektivitás letéteményesének tekintett szubjektummal{1215} (az absztrakt 
Osztállyal, a Párttal, az Állammal){1216}. 
  
Mészáros joggal emeli ki éppen azt Lukács-bírálatában, hogy Lukácsnál a „törvényszerűség” és az egyéni 
döntések között nincs kapcsolat. Az államszocialista rendszerben nem is lehet: a pártállam által 
megtestesített Nem nem ruházza fel tagjait – az egyén és a Nem közt összeköttetést biztosító 
„Szellemen” keresztül – saját erejével{1217} (sőt, éppen ellenkezőleg, gyanúval kezel mindenkit, aki saját 
szellemére támaszkodva cselekszik); és ami ennek másik oldala: az egyén döntései sem csatolódnak vissza 
– hiszen gyanús minden „egyénieskedés” – a Nemet megtestesítő pártállamhoz. Korábban láthattuk, 
hogy Lukács azzal próbálja áthidalni az ellentmondást, hogy az egyénnek a „partikularitásból a nembelibe 
való felemelkedését{1218}” hirdeti, ami megint csak nem egyéb, mint az „objektivitást” képviselő pártállammal 
való totális azonosulás. A szellemi termelési mód nem bontakozhat ki annak feltételezése nélkül, hogy a 
nembeliség lényege az, hogy egyénekben, azok variabilitásában létezik. Ebből az következik, hogy az 
egyénekben benne van a Törvény (van, amit felismernek belőle, van, amit nem, de az semmiképpen sem 
„fent” van hozzájuk képest); az egyének a Nem képviselői (de mind azok, s így egyikük sem a 
letéteményese, mint ahogy a Párthoz vagy Államhoz hasonló kollektív individuum sem), minden egyén 
részese tehát az Egésznek (s nem csak miután „felemelkedett”); az Egésznek szüksége van minden 
egyesre, ezért elismeri őket (mindaddig, amíg nem ártanak másoknak, s – már csak ezért is – az 
Egésznek). Az egyén és az Egész között – mint bármely társadalomban – itt is a tulajdon lehet a legfőbb 
közvetítő, csakhogy ehhez az kell (mint az előző alfejezetben hangsúlyoztuk), hogy mindenki tulajdonos 
legyen (az Egész is, de az egyének is). Lukács „felemelkedése” pusztán egy szubjektív aktussal, a (tulajdon 
nélküli szolga) azonosulásával helyettesítené a tulajdonos objektív erejét. De az államszocializmusban 
éppen erről van szó: nincs(enek) tulajdonos(ok){1219}. Az államszocializmus „ideális polgára” a (fiktív) 
tulajdonossal (mint urával) azonosuló tulajdonnélküli szolga. 
  
Lukács egy másik ellentmondásos gondolatmenetében különválasztja a természet tárgyaira irányított 
munkát az emberekkel végeztetett munkától. Erre elsősorban azért van szüksége, mert a korabeli 
marxistákkal együtt társadalomelméletében ő is a „munka” elsődlegességére alapoz, de a fizikai munka 
sztálinista fetisizálásával szemben a szellemi munkát (az „emberekkel végeztetett munka” irányítása 
szellemi munka, bár annak csak egy fajtája), mint a munka egy szintén jogos alfaját próbálja elfogadtatni. Ebben 



azonban egyrészt megint ott rejlik az arisztokratizmus – mindenesetre a különválasztás elfogadása –, 
másrészt éppen ennek a két típusnak a kiemelése nem is igazán lényegi osztályozás. 
  
Elmélet és gyakorlat viszonyának meghatározása Lukácsnál ugyancsak problematikus – és összefügg az 
eddig mondottakkal. Azt ő is látja, hogy az elmélet és a gyakorlat között ellentmondások vannak: az 
idealizált munkásosztály adott formájában aligha képviseli elmélet és gyakorlat azon egységét, amit az 
alapvető osztálykülönbségek megszüntetése feltételez. (A szellemi termelők tevékenységében meg lehetne 
ez az egység, de az államszocializmus még nem a szellemi termelők társadalma; az államszocializmusra 
inkább elmélet és gyakorlat állandó ellentétbe kerülése a jellemző, és az, hogy kölcsönösen 
erőszakot tesznek egymáson. A hatalmat gyakorló bürokrácia hol az elmélet „hű végrehajtójaként” 
próbálja megerőszakolni a valóságot az iparosítás éhínségbe torkolló, erőltetett ütemű végrehajtásától a 
folyók folyásirányának kudarcos megfordításáig; hol pedig a „munkásosztály uralmának 
végrehajtójaként” a „gyakorlat” nevében végez pusztításokat az elmélet világában. Elmélet és gyakorlat 
szembekerülését Lukács „közvetítő” keresésével próbálja áthidalni, s erre éppen azt a pártot tartja 
megfelelőnek, amely a kétirányú rombolás alanya, amely úgy „közvetít”, hogy hol az egyik, hol a másik 
egyoldalúságot erőszakolja rá a dolgok másik oldalára){1220}. 
  
Mint erről korábban már esett szó, Lukács, élete kései szakaszában eljut a „demokratizálás” 
nélkülözhetetlenségének felismeréséig. De a megoldást továbbra is a hatalmat gyakorló párttól, annak 
belátásától várja. Kritikusai gyakran fogalmaztak úgy, hogy Lukács túlságosan hegeliánus; néha inkább 
hegeliánus, mint marxista. Ezek a vádak nem teljesen jogosak: Lukács valóban hegeliánus, de főleg abban 
a vonatkozásban, amelyben Marx is túlságosan az: az államnak (és pártnak) tulajdonított szerep 
tekintetében. Bár pontosan felismerte, hogy az államszocializmus zsákutcájából való kikerüléshez 
ontológiai újragondolásra van szükség, utolsó nagy szellemi erőfeszítésének, az Ontológiának felépítése 
közben nem vette a termelési mód szempontjából kritika alá (ő sem) az államszocializmus világát. Így az 
államszocializmus kritikája nála is, másoknál is megmaradt a politikai síkon: az az „eredendő bűn”, 
amellyel Marxék az új világ építését hagyták elsődlegesen politikai kérdéssé válni, kiszolgáltatva 
a politikai elidegenedésnek, minden ízében meghatározta az államszocializmusok történetét, s 
meghatározta, politikaivá redukálta e rendszerek belső kritikáját, megújítási kísérleteit is. 



Az államszocializmus mérlege 

Összefoglalva az államszocializmusról mondottakat, ez a kudarcosnak bizonyult társadalmi kísérlet nem 
volt teljességgel alaptalan. Az, amit kudarca alapvető okának szoktak tekinteni, – hogy tudniillik olyan 
elmaradott társadalmakban jelent meg, amelyeket a fejlett tőkés centrumokhoz viszonyított hátrányaik a 
követő stratégiára predesztináltak, illetve hogy feudális maradványaik, rendies beidegződéseik 
mindenképpen „feudalisztikussá” torzították őket – csak féligazság{1221}. Természetesen van „útfüggőség”: 
a feudális társadalom egyes elemei valóban továbbélnek, és ahhoz is van erejük, hogy különböző 
hatásokat magukhoz hasonítsanak; az is igaz, magunk is hangsúlyoztuk, hogy a tőkés világtársadalom 
még nagyobb mértékben meghatározza a perifériák lehetőségeit; de egyik hatás sem determinál, 
predesztinál. Mindez egy végletesen lineáris haladás-elv, és a maga felsőbbrendűsége hitében 
terpeszkedő polgári szemlélet sugallata csupán. A tőkés termelési mód kiteljesedésének skáláján 
kimutatható hátrányos helyzet nem maga az elmaradottság; csak meghatározott szempontokból 
jelent elmaradottságot, más szempontokból e társadalmak éppen előnyben is lehetnek az 
elidegenedés mind súlyosabb állapotába süllyedő centrumokkal szemben. Így a „Nagy 
Gyárfoglalás”, a szocialista kísérlet nem volt elvileg teljesen esélytelen. Gyakorlatilag azért 
veszítette el egy alternatív társadalom kialakulásának esélyét, mert bár tett lépéseket a szellemi termelés 
irányába, de ezek nem voltak elég következetesek, a döntési helyzetekben nem ezek határozták meg a 
prioritásokat, így e társadalmak az elágazási pontokon többször is rossz döntéseket hoztak, s végül 
paradox módon még a velük szemben álló tőkés centrumok is közelebb kerültek a szellemi termelési 
mód dominanciájához, mint ők maguk. 
  
A tőkés társadalom kialakulásának történetében is voltak hasonló kudarcok. Minthogy végül győzött a 
kapitalista rendszer, s visszamenőleg is megemelte a maga „gyermekkorát”, így az olasz reneszánszhoz 
ma sokkal több pozitív képzet, s a „nagyság” nimbusza kötődik, de az itáliai városállamok későbbi 
hanyatlása annak is köszönhető, hogy az „olasz út a kapitalizmushoz” a tizenhatodik századra kudarcot 
vallott (s Itáliának mint félperifériának kellett aztán „utolérő” erőfeszítéseket tennie a tizenkilencedik-
huszadik században, hogy valóban kapitalista társadalommá váljék). A reneszánsz városállamok nem 
tudtak kapitalizmussá fejlődni, mert a tőkés termelési módnak csak egyik összetevője, a banktőke uralma 
valósult meg bennük, de a városokat környező térségek mezőgazdasága nem kapitalizálódott, az egyes 
termelési ágak nem álltak össze tőkés rendszerré, s bár az ipar kezdeményei megjelentek, ezek sem 
fonódtak össze a banktőkével. Az új termelési mód éppen a termelésben nem tudott uralomra jutni. 
Angliában az „eredeti tőkefelhalmozás”, a „bekerítési folyamat” és az ipar hajtóerővé válása, 
Franciaországban a barokk kor fiziokratizmusa megteremtette ezt a rendszert. Az itáliai korai, elvetélt 
kapitalizmus már megmutatott bizonyos főbb irányokat, értékrendi sajátosságokat, de erkölcsileg sem 
képviselt koherens rendszert, (sőt, egyáltalán az adott termelési móddal adekvát, és ahhoz legitimáló 
alapokat nyújtó erkölcs eleve csak később és másutt – a germán népek protestantizmusában – tudott 
kibontakozni); s mint erre már többször utaltunk, ez az itáliai korakapitalizmus éppen a banktőke 
egyoldalú hatalma folytán sok tekintetben a tőke legrosszabb formáját (a skrupulus nélküli pénzhajszát, 
az embertelen uzsorát, az erkölcstelen önérvényesítést) testesítette meg. Ebből a szempontból hasonlíthatjuk 
a tőkés termelési mód ezen korai, és időlegesen elbukott jelentkezését az államszocializmushoz. Hiszen 
az utóbbi esetében is csupán a termelési mód egyetlen összetevője (az adminisztratív-igazgatási jellegű 
szellemi termelés) dominál, s ugyancsak külön, elszakítva a (szellemi) termelési mód egyéb lényegi 



komponenseitől. Az államszocializmus is azért bukik el, mert éppen a termelés döntő területein nem alakulnak 
ki az új termelőmód bázisai. Az államszocializmus is olyan torz formákat ölt, amelyek a szellemi termelés 
legrosszabb formáját mutatják{1222}. Az államszocializmus szétesésének is fontos tényezője az erkölcsi 
deficit{1223}. Végzetes hiányait a korai itáliai kapitalizmushoz hasonlóan a szocializmus is a nagyralátó 
ideológiával próbálja pótolni,{1224}  de mint – ugyancsak az államszocializmus tapasztalata alapján – többek 
közt Castells is figyelmeztet{1225}: az ideológia nem lehet uralkodó politikai gyakorlat; a pusztán ideológiailag 
megalapozott társadalom nem életképes{1226}. 
  
Az államszocializmus borzalmai is összefüggenek a feltételek hiányával (még egyszer 
hangsúlyozzuk, ez nem pusztán a (gazdasági és szociológiai értelemben vett{1227}) 
„elmaradottságot” jelenti, hanem egyrészt azon lehetséges döntések elmulasztását, amelyek e 
társadalmakat a megvalósultnál hatékonyabban vihették volna a kapitalizmus meghaladása felé, 
másrészt a – mindig „alulról” várható – erkölcsi és intézmény-teremtő megújulás elmaradását, 
az adott társadalmak erre való éretlenségét). Mivel e feltételek híján a társadalom nem tud egészként 
működni, teret ad az embertelenség káoszának: egyének és csoportok önérvényesítésének, amelyek ha a 
„nembeliség” igényével lépnek fel (márpedig a társadalom „forradalmár” átalakítói éppen ezt teszik), 
ezzel az egyéni önérvényesítés agresszivitását, voluntarizmusát a „Nem” léptékéhez növesztik fel, s ezzel 
erejét a Nem elleni agresszióvá is fokozzák{1228}. Az államszocializmus borzalmait e tekintetben 
párhuzamba szokták állítani a fasizmuséival, s bár a két rendszer összemosása történetietlen, de az 
államszocializmus „emberi nem”-mértékű bűneit, infernalitását semmiképpen sem jogos ezen 
összemosás bírálatával mentegetni, kisebbíteni. Egy olyan rendszer, amelynek célja a humánum fokozása, 
természetesen magasabb rendű, s nem emlegethető közös nevezőn egy olyan rendszerrel, amely céljai 
szintjén is elfordul a humánumtól; de annál nagyobb a humanista elveket zászlajára tűző rendszer 
felelőssége, ha nem csak ellentmondásba kerül ezekkel a humanista elvekkel, hanem azok ellenkezőjét 
valósítja meg. Ebből a szempontból az államszocializmus vétkei a súlyosabbak{1229}. 
  
E vétkek következtében az államszocializmus bukásakor igen kevesen voltak, akik megvédték volna 
társadalmi-politikai rendszerét, voltak azonban történetének szakaszai, amikor jelentős tömegtámogatást 
élvezett, legalábbis elég sok ember számára jelentett valamiféle azonosulási lehetőséget. (Az azonosulás 
különböző motivációkra támaszkodhatott: voltak akik a szocializmus egalitarianizmusában és/vagy a 
hagyományos osztályok egyfajta „helycseréjében”„történelmi igazságszolgáltatást” láttak; voltak, akiket az „új 
világ építésének” pátosza fogott meg; mások egyszerűen a már konszolidált szocializmus gondoskodó, relatív 
biztonságot nyújtó paternalizmusára támaszkodtak). Castells a Szovjetunió történetét vizsgálva megállapítja 
egyfajta – igen törékeny – „szovjet identitás” létezését (amelyhez hasonlót más államszocialista országok 
történetében is ki lehet mutatni), melynek lényeges elemeiként az egyenlőséget, a szolidaritást és a 
szuperhatalomhoz tartozás büszkeségét emeli ki{1230}. Ez az azonosulás azonban legfeljebb ahhoz volt 
elegendő, hogy a hidegháború idején fogódzókat adjon a társadalom tagjainak a szembenállás 
indoklásához, az államszocializmusok összeomlása után pedig a rendszerváltás veszteseiben nosztalgiákat 
tápláljon. A társadalom nagy tömegeit azonban nem tette aktív rendszervédővé. Már csak azért sem, mert 
a társadalom nagy tömegeit megfosztotta bármilyen társadalmi aktivitás lehetőségétől. A parasztság 
hagyományos „rendtartó” együttélési rendszerét szétzúzták az iparosítás érdekében, de az ennek 
következtében városokba áramlott és elsőgenerációs munkássá lett emberek sem váltak egy olyan aktív 
„munkásosztály” tagjaivá, amilyen munkásosztály az ideológiában szerepelt{1231}. Ez az elsőgenerációs 
munkásság (akár emelkedésnek élte meg munkássá válását, akár nem), alapvetően a munkássá válással 
volt elfoglalva. Ezek a munkások tehát nagy többségükben nem a szellemi termelés felé mozduló 



munkások voltak, s így nem is lehettek a szellemi termelési mód (vagyis egy valóban alternatív 
társadalom) felé irányuló társadalmi változások bázisává. A munkásság egésze pedig a felemelkedést 
(illetve az emelkedést megéltek esetében az emelkedés folytatódását) egyfajta (kis)polgárosodásban, az 
anyagi gyarapodásban látta, már csak azért is, mert az államszocializmus viszonyai efelé terelték: a 
„tőkefelhalmozó” extenzív iparosítási korszakban a hiánygazdaság értékelte fel a tőkés társadalmak jóléti 
viszonyait, a Kádár-típusú konszolidációk életszínvonal-emelkedése pedig olyan értékrendet sugárzott, 
amely mintegy jóváhagyta, megerősítette a polgári létviszonyok felé mutató tendenciákat. Azokat a 
hagyományos munkástörekvéseket, (a munkásság legképzettebb, legöntudatosabb részének törekvéseit) 
amelyek az önképzésen keresztül éppen hogy a szellemi termelővé válásra irányultak, a pártállam hatalmi 
mechanizmusai szintén szétzúzták; a hatalom által támogatott önképzési formák pedig formalizálódtak; 
formalizálódtak, mert kivették belőlük az önképzés értelmét: a társadalomalakításba való beleszólás 
lehetőségét{1232}. Egy bürokratikus rendszer védelme pedig nem tömegeket lelkesítő lehetőség. Még inkább 
lerontja a szocializmus „bizonyítványát”, hogy nem tudott magának igazán utánpótlást nevelni. Elvben 
azokat a nemzedékeket, amelyeket már az új rendszer szocializál, könnyebb a rendszer hívévé tenni. 
Bizonyos fogalmak elültetésében talán ért is el ilyen sikereket az államszocializmus is, de lényegibb hatása 
több okból sem lehetett. Egyrészt a fiatal generációk különösen érzékenyek a hirdetett elvek és a valóság 
ellentmondásaira, ezek pedig itt igencsak nagyok voltak. Másrészt a rendszer ugyanazt az öngyilkos 
stratégiát követte a fiatalokkal szemben is, mint a munkássággal szemben: úgy akarta megnyerni, hogy 
közben nem ruházta fel az aktivitás lehetőségeivel. Ezt a rendszer irányítói – mint a szeretetre képtelen 
szülők – azzal próbálták pótolni, hogy bizonyos fokig kényeztették, a „jövő letéteményeseinek” hirdették 
az ifjúságot, ennek azonban – az ifjúságnak adott cselekvési lehetőségek nélkül – az lett a 
következménye, hogy az elvben így felértékelt ifjúság szembefordult a tekintélyelvvel és így vagy úgy 
lázadóvá vált; elfogadta a „jövő letéteményesének” szerepét, de ebben a jövőben nem kívánt helyet adni 
annak a rendszernek, amely ilyen kétlelkű (és hazugságokkal teli) nevelőnek bizonyult. 
  
Ugyanez vonatkozik a szellemi termelőkre is, akiknek túlnyomó része nem hogy szembefordult az 
államszocializmusokkal, hanem élére is állt azok felszámolásának. Ez a tény azonban elfedi, hogy az 
államszocializmus évtizedei alatt az innovációs értelmiséget mindinkább előtérbe helyező Nyugathoz képest 
„Kelet-, és Közép Európa (paradox módon éppen a diktatúra nyomása következtében) az új, szellemi 
termelési mód egy másik fontos összetevőjének, a szabad, öntörvényű, piacfüggetlen, társadalomkritikai 
értelmiségnek (a társadalmi viszony-termelő értelmiségnek) kialakulásában és adekvát értékei társadalmi 
elterjedésének tekintetében haladt előre{1233}.” (Kapitány–Kapitány, 1998, pp. 54–55). Ez a potenciális 
előnye a volt államszocialista társadalmaknak még húsz évvel a rendszerváltás után is érzékelhető, de 
fontos hangsúlyozni, hogy ez az előny is mindvégig megmaradt potenciálisnak: az államszocializmus 
fokozott társadalmi tudatossággal és kritikai attitűddel ruházta fel a szellemi termelők jelentős 
csoportjait (és hasonló attitűdöt segített elterjeszteni a társadalom szélesebb rétegeiben is), 
ugyanakkor sosem nyitott kellő teret ennek a szellemi termelői attitűdnek ahhoz, hogy valódi 
társadalomformáló erővé váljék{1234}. (Felhasználta – különösen reformok és voluntarista „nagy 
ugrások” idején – ezt az attitűdöt; időnként aktivitáshoz, főként az adminisztratív-igazgatási 
szempontoknak alávetett végrehajtó aktivitáshoz juttatta az ezt a társadalomkritikai attitűdöt képviselő 
csoportokat, – e tekintetben nagyobb lehetőséget nyújtva nekik, mint a munkásoknak és az ifjúságnak{1235} 
–; de sosem engedte, hogy ez a társadalomkritikai magatartás dominánssá váljék, mindenbe behatoljon, 
ahová szükséges; s amikor az ilyen társadalomalakító energiák „elszabadultak”, a társadalomirányító 
bürokrácia mindig kemény csapásokkal vetett véget az efféle „devianciáknak”). Összességében a 
marxizmus kanonizálása, monopóliuma eltaszította a szellemi termelők túlnyomó többségét, hiszen a 



szellemi termelés – s ez különösen érvényes annak társadalom-kritikai altípusára – feltételezi a Nem 
egyedekben való létezésének szellemi kiteljesítését: a szabadon kifejthető egyéni álláspontok 
pluralizmusát. 
  
Az államszocializmus értékelését nem lehet elválasztani a vele gyakran szembeállított nyugat-európai 
szociáldemokrácia huszadik századi történetétől. Az, hogy a nyugati szociáldemokrácia egészen más utat 
választott, természetesen az eltérő társadalmi feltételek következménye. A szétválás már az 
államszocializmusok születése előtt megtörtént, s alapja a centrumországok magasabb – a munkásság 
„forradalmasítására” sokkal kevésbé alkalmas – életszínvonala, s még inkább az az eltérő helyzet, amelyet 
a szellemi termelők egyfelől a centrum, másfelől a félperiféria társadalmaiban elfoglalnak. A félperiféria 
társadalmai egészükben is a tőke alávetettjei, s ezért azok a szellemi termelők, akik a belső társadalmi 
struktúrában ugyanolyan középhelyzetűek, mint centrumbeli társadalmaik, a világrendszer tekintetében az 
alávetettek között találva magukat, (és azt a társadalmat, amelynek szolgálatát feladatuknak tekintik), 
hajlamosabbak lesznek a lázadásra. A centrum szellemi termelői egy uralkodó establishmentbe 
tagozódnak be, s ezért jóval kevesebb késztetés tolja őket radikális változások felé; s ezt a betagozódó 
attitűdöt közvetítik a munkásság irányába is, (amelytől egyébként, mint az imént említettük, távolabb is 
érzik magukat). Az alapvető stratégia tehát „nyugaton” a szellemi termelők és munkások többségének 
egyetértésével a betagozódó, a politikai energiákat a fokozatos életszínvonal-emelést kikényszerítő 
nyomásgyakorlásra (az államszocializmusbeli lehetőségekkel ellentétben: nyílt nyomásgyakorlásra) 
koncentráló politizálás. Míg az államszocializmusban a munkásosztálynak csak absztrakciója tekinthető 
meghatározó erőnek, a kapitalista centrumokban az empirikus munkásosztály (a szociáldemokrata 
pártokon és szakszervezeteken keresztül) valóságos alanyiságot képvisel, az alapvető osztályviszony egyik 
oldalán, (a kapitalizmus belső osztályaként. A szociáldemokrata pártok ebben a tekintetben inkább 
tekinthetők jellegzetes munkáspártoknak, mint a kommunisták). A centrumbeli szociáldemokrata 
pártoknak a tőkével folytatott osztályküzdelme, az általuk képezett ellensúly nélkül a 
félperifériák kommunista forradalmainak sokkal kevesebb esélyük lett volna a lekapcsolódásra; 
a kommunista forradalmak (és azok fenyegetése, illetve a forradalmak nyomán létrejött 
államszocializmusok viszonylagos eredményei) nélkül viszont – mint ez már évtizedek óta 
sokak számára evidencia – a nyugat-európai szociáldemokrácia jóléti társadalmai sem 
valósulhattak volna meg. Amit a világ munkásosztálya a tőkével szemben elért, azt a 
szociáldemokrata és kommunista stratégiák együtt érték el, s e tekintetben szempontunkból a 
legfőbb: a tőkének a szellemi termelés fejlesztése felé forduló stratégiája. Abban, hogy a 
huszadik század megindult a szellemi termelési mód felé, megvan a maga szerepe a 
szociáldemokratáknak, a kommunista államszocializmusoknak és a tőkének egyaránt. 
  
Mint azonban fentebb már többször szóba került, az államszocializmusok éppen a szellemi termelési 
mód kibontakozása szempontjából nem tudták felvenni a versenyt a fejlett tőkés centrumokkal, és ez volt 
bukásuk legfőbb tényezője. Szalai Erzsébet a nyolcvanas években mutatja ki a verseny elvesztésének a 
tényeit, de ez már jóval régebben gyökerezik. A sztálini rendszer döntései a második világháború után 
(talán csak a hadiipari fejlesztések kivételével) teljesen szembe mentek a Nyugaton ekkor felgyorsuló, a 
szellemi termelést kulcshelyzetbe hozó trenddel), és már ez szinte behozhatatlan hátrányba hozta a 
gazdaságilag amúgy is gyengébb helyzetben lévő államszocializmusokat{1236}. A hatvanas években 
világgazdasági konjunktúrájában még lett volna mód a korrekcióra, és a Prágai Tavasz jelentősége éppen 
az volt, hogy ebben az irányban tett kísérletet{1237}; de a szovjet társadalmat irányító bürokrácia, (az 
adminisztratív-igazgatási szellemi termelők csoportja), amelyen eluralkodtak a status quo-fenntartó 



adminisztráció szempontjai, képtelen volt ezt az utat követni, és erőszakkal leverve a cseh kísérletet, 
megpecsételte az egész államszocializmus sorsát{1238}. Az államszocializmus vereségének alapja 
gazdasági gyöngesége volt, de az igazi mélyütést a hatvanas évek adta meg, amikor Nyugaton 
nem csak a szellemi termelés szerepének megnövekedése vált egyértelművé, de megjelent a 
szellemi termelők első (tőkeellenes) rohamát képviselő lázadó nemzedék is; ez az új típusú 
lázadás megállíthatatlanul átgyűrűzött az államszocializmus világába, de az irányító bürokrácia 
nem a tőkeellenes lehetőségeket látta ebben, hanem – egyébként reálisan – saját kizárólagos 
dominanciájának veszélyeztetését. S e dominancia megőrzését kétely nélkül fontosabbnak 
minősítette, mint eredeti antikapitalista misszióját. (Ugyanez nyilvánult meg a nyugati kommunista 
pártoknak a diáklázadásoktól való elhatárolódásában is). Ez azért volt döntő fordulat, mert a Nyugat már 
évtizedek óta nem tudott olyan vonzó, megújító energiákat megjelentetni, amelyek nem csak anyagi, 
hanem társadalmi, etikai szempontból is perspektívákat kínáltak volna, s így a Kelet viszonylag sikeresen 
jeleníthette meg magát legalább társadalmi-etikai alternatívaként. De azzal, hogy a „beatnemzedékkel” (s 
mögötte a szellemi termelés előnyomulásával) szemben az államszocializmus rendszere legalább olyan 
rigid – sőt, sokkal rigidebb – ellenállást tanúsított, mint a kapitalizmusé, az államszocializmus rendszere 
hirtelen elveszítette relatív előnye lényegét: a „jövő-képviselet” pátoszát, (ami addig – még a relatív 
előnyök nagy részét leromboló, kiábrándító sztálini despotizmus idején is – fennmaradt, a hruscsovi 
intermezzóban pedig – az „emberarcúbb” szocializmus felé haladás ígéretével – még meg is 
erősödött){1239}. 
  
A szovjet rendszer nem csak a gazdasági versenyt veszítette el, hanem társadalomszervezésben is 
ésszerűtlenebbnek bizonyult{1240}; s ezért belülről is megbukott; (a hidegháború Aetiusa, Brzezinski ezt 
felismerve dolgozta ki azt a stratégiát, amely végül békés átmenetet biztosított az államszocializmusból a 
kapitalizmusba){1241}. 
  
Az államszocializmus vitalitása kezdettől fogva ambivalens volt: a korábbi társadalmi viszonyok 
átrendeződésével a társadalom egy részét mozgósító reményekkel töltötte el, de legalább akkora 
ellenállásba is ütközött, (minthogy a társadalom nagyobb részének számára saját létviszonyaik nem 
hitelesítették az irányítást kézbevevő bürokrácia által meghirdetett célokat). A bürokrácia a tevékenységét 
megszabó absztrakt célokat követve megpróbálta a társadalmat erőszakkal e célok irányába mozdítani, s 
bár ebben ért el eredményeket, az erőszak tovább rombolta mind az irányító bürokrácia, mind a célok 
hitelét. Azok köre, akikre a remények mozgósító ereje hatott, egyre szűkült, s a társadalmi kísérlet 
fokozatosan elveszítette a vitalitását. Az irányító bürokrácia, amelynek munka-„anyaga” a 
társadalom, azt tapasztalta, hogy ez az „anyag” egyre kevésbé alkalmas az eredeti célok 
követésére, s ez a hatalom gyakorlóinak eltökéltségét is csökkentette: egyre nagyobb jelentősége 
lett a hatalom (öncélú) megtartásának, s ez végül egyenesen vezetett oda, hogy a hatalom 
(legalább részleges) transzformálásának reményében az irányító bürokrácia paktumot kötött a 
tőkés centrumokkal az államszocializmus felszámolására, teljes visszacsatolására a kapitalizmus 
rendszerébe. Az államszocialista államok többségének irányító csoportjai (így például a kádári 
Magyarország vezetői is) a szocialista rendszer egész fennállása alatt többnyire „komprádorként” 
viselkedtek: a szovjet birodalmi centrum kormányzóiként (ezt a satrapa szerepet hol szolgaibban, hol 
kissé önállóbb lavírozással betöltve). Ezt a komprádor-szerepet könnyű volt átváltani arra a hasonló 
komprádor-szerepre, amit a „tranzitországok” elitcsoportjai a másik „birodalom”, (a Hardt-Negri-féle 
értelemben vett „Birodalom”){1242}, a volt államszocializmusok társadalmait gazdasági függésbe hozó tőkés 
centrumok helytartóiként tölthetnek be. (Minthogy a szovjet birodalom látványos vereséget szenvedett és 



összeomlott, s minthogy e hatalmas birodalom irányítói is csak alárendelt végrehajtói voltak egy virtuális 
és absztrakt hatalomnak, így a szovjet bürokrácia is ugyanolyan alkalmasnak mutatkozott erre a 
komprádor-szerepre, mint hajdani csatlósállamainak bürokráciái). 
  
Az államszocializmus vitális tartalékai tehát a társadalom minden szintjén elfogytak. Vitális energiák 
nélkül nincs társadalom, és valamilyen szintű vitális energiák természetesen voltak az 
államszocializmusokban is, de – s éppen ezért nevezhető bizonyos mértékig szükségszerűnek a 
rekapitalizáció – ezek az életképes elemek mind nagyobb arányban a piacgazdaság és a kapitalizmus felé 
mutattak. Az államszocializmusok állami (terv)gazdálkodásának árnyékában mind nagyobb arányú 
feketegazdaság (illetve ahol félig-meddig legalizálták: egy „második gazdaság”) tenyészett, s ennek mind 
kiterjedtebb működése egy olyan spontán keresleti-kínálati piaci rendszert eredményezett, amelyhez 
hasonlóval az Internet „Vatera” vagy „E-bay” szerű oldalain találkozhatunk. Persze, az erőforrások 
többsége az államszocializmusban nem ezeken a spontán piaci csatornákon át áramlott, így ezek a vitális 
energiák nem tudtak „alulról” szerveződő (szerves) gazdasággá összeállni. (Az erőforrások jelentős részét a 
kifejlett kapitalizmusban is elvonják a tőkeerős „nagyok”, de ott e nagyok is ezen alulról kiinduló vitális 
energiák hullámán tudtak kiemelkedni, vagyis ott először kialakult és rendszerjellegűvé vált a 
piacgazdaság, és azután vált monopolisztikussá és fékezetté). Az államszocializmusban az egészséges 
önfenntartó törekvések a domináns rendszeren kívül, és így a domináns hatalommal szemben tudtak 
megszerveződni, így az egyes aktív szereplőknek az államhatalommal folytatott küzdelmeiben 
összemosódtak az egyén nagyobb autonómiájáért, saját alkalmazkodóképességének szabad gyakorlásáért 
vívott harcok egyfajta prokapitalista orientációval, s mindinkább az utóbbi irányába{1243}. (Az értelmiségnek 
a szocializmusban csalódott csoportjai ezt az irányt ideologikusan fel is erősítették). De ugyanehhez 
vezettek az állami szférában végrehajtott decentralizáló reformok is: a vállalati szint megerősödése, a 
gazdaságot vitalizáló alulról-szerveződés itt is a vállalkozói szemlélet és ezzel a tőkés gazdaság irányába 
terelte a legélettelibb energiákat{1244}. 
  
A társadalom azon kisebbsége, amely megmaradt egy antikapitalista alternatíva igenlése mellett, nem 
tudott jelentős hatást gyakorolni{1245}. A nyolcvanas években az államszocializmus már nemigen kerülhette 
el a bukást. Az államszocializmus egészéről azonban – mint már többször hangsúlyoztuk – nem állítható, 
hogy sorsa kezdettől fogva determinált lett volna. Történetében több olyan útkereszteződés is volt, 
amikor másfelé is kanyarodhatott volna. Egy társadalom történeti meghatározottsága nem csak előzményeit és 
előfeltételeit jelenti, hanem azokat a döntési helyzeteket is, amelyekben a továbbiakat illetően különböző 
irányok jelenhetnek meg, különböző irányú mozgások indulhatnak el. Utólag minden determináltnak 
látszik, utólag úgy tűnik, hogy az erőviszonyok kijelölték a lehetséges pályákat, ez azonban ritkán van így. 
A korai Szovjetunióban például volt esélye a paraszti termelésre szervesebben támaszkodó buharini modellnek 
is; s ha ennek politikai képviselete sikeresebb, egészen más arcot öltött volna az államszocializmus. A 
Kádár-korban – ahol a mezőgazdaságban mellesleg éppen a buharini modell egy kései változatát 
próbálták megvalósítani – volt esély a szellemi termelési mód felé való határozottabb elmozdulásra is. A 
magyar értelmiségi elit azonban – a cseh kísérlet leverésének hatása alatt is – nem ezt az utat választotta, 
hanem a piacgazdaság felé nyitás stratégiáját. A huszadik század végének, illetve a huszonegyedik század 
elejének hosszú prokapitalista konjunktúrájában nemcsak az államszocialista modell, (és a szocialista 
mozgalmak), de a szellemi termelés irányába mutató elképzelések is idejétmúltaknak tűntek. A hatvanas 
évek „forradalmi hullámában” sokan pillantották meg a szellemi termelőkben egy új társadalmi 
paradigma „alanyát”, aztán mivel a szellemi termelők nemhogy forradalmat nem robbantottak ki, de 
önálló tényezőként nem is nagyon kerültek többé előtérbe, kialakult az a közfelfogás, hogy bennük látni a 



jövőt: tévedés. A szellemi termelőket illető csalódás és kiábrándultság alapvető oka azonban az, 
hogy az antikapitalista remények táplálói a marxi forradalmi elképzelésekhez hasonló „alanyt”: 
politikai erőt vártak; a szellemi erők azonban a szellem egymástól különböző (s egymással 
olykor ellentétes) variánsokban való létezése, divergens természete következtében nem is 
alkothatnak egységes politikai erőt. A másik tévedés, hogy a változásokat az értelmiségtől 
várták. Az értelmiség azonban, mint erről már volt szó, csupán elitizált polgári változata a 
szellemi termelőknek: a szellemi termelők csak akkor és éppen azáltal hozhatnak létre 
társadalmi alternatívát a kapitalizmussal és az egész osztálytársadalommal szemben, hogy a 
szellemi termelésben „értelmiségként” való elkülönülésük feloldódik. Mindebből pedig az is 
következik, hogy a kapitalizmus új társadalmi paradigmával való felváltása alapvetően nem a 
politikai szférában dől el, hanem azokban – az azóta is zajló – hétköznapi küzdelmekben, 
amelyekben a szellemi termelés logikája teret hódít el a tőkelogika érvényesülésétől. 
  
Az mindenesetre bizonyos, hogy a társadalmi paradigmaváltás nagyon összetett, egyszerű politikai 
aktusokra nem redukálható folyamat. S az államszocialista zsákutca alakulását éppen úgy nem lehet 
egytényezős elméletekkel magyarázni, mint ahogy a kapitalizmus vagy a szellemi termelési mód alakulását 
sem. Ahogy ma a világot nem egy szűk elit színfalak mögötti „összeesküvése” irányítja, az 
államszocializmus sem vezethető le egy bolsevik csoport ügyes politikai önérvényesítéséből vagy éppen a 
tőkés centrumok rafináltan kidolgozott érdekérvényesítéséből. Minden kor sokszereplős dráma, s bár 
egy-egy szereplőnek nyilván annál nagyobb befolyása lehet az események alakulására, mennél 
nagyobb gazdasági hatalommal, politikai bázissal rendelkezik, de – minthogy valamilyen 
mértékben mindegyik szereplő befolyásolhatja az események alakulását, a valóságos 
fejlemények sosem esnek teljesen egybe a mégoly erős főszereplők szándékaival. Az elemzőnek 
tehát annál hívebben sikerülhet feltárni a valóságos folyamatokat, minél több tényezőt képes 
figyelembe venni. E tekintetben az államszocializmusról e fejezetben kifejtett értelmezésünk is 
természetesen tovább bővíthető. 



Az államszocializmus utóélete 

Az államszocializmus természetét körbejáró fejezet lezárásaként érdemes néhány szót szólni még e 
korszak utóéletéről, fő témánk, a szellemi termelési mód szempontjából. Az államszocializmust szellemi 
termelők hozták létre, de – a külső kényszerek mellett – a szellemi termelők aktivitása a rendszer 
felszámolásában is döntő szerepet játszott. A szellemi termelők – főként azok menedzser csoportjai – a 
jelen korban a tőkés társadalmakban is jelentős szereppel bírnak, s a volt államszocialista országok új 
kapitalizmusában különösen. De a szellemi termelők többsége – s ez „keleten” éppúgy érvényes, mint 
„nyugaton” – még mindig nincs tudatában saját történelmi jelentőségének. 
  
Az államszocializmus ellentmondásainak felismerői, és bírálói – a volt „disszidensek” – úgy érzik, a 
történelem őket igazolta: az államszocializmus nem volt életképes, és mivel más társadalom-modell nem 
mutatkozik a világban, úgy vélik, hogy belátható időn belül csak a kapitalizmust lehet életképesnek 
tekinteni. Ezért aztán igyekeznek meggyőzni magukat és másokat arról, hogy ellentmondásai ellenére ez 
még mindig a viszonylag legjobb lehetőség. A kapitalizmus negatív vonásait igyekeznek elfelejteni, 
akárcsak a bukott államszocializmus pozitívumait. Ám a politikai győzelem, amely utólagosan „igazol” 
egy nézőpontot, egyáltalán nem azt jelenti, hogy a győztesek oldalán állók véleménye volt a politikailag 
releváns, csak azt, hogy az erőviszonyok alakulása az adott pillanatban nekik kedvezett. (Relevánsnak az 
olyan elméleti értékelés tekinthető, amelyet az általa értelmezett folyamatok hosszú távú fennállása 
igazol). 
  
Mindenesetre a szocializmus „gyermekeinek” jelentős része „elkötelezett” polgár lesz. Azért is, mert a 
polgári társadalom, a kapitalizmus volt a szocializmus tagadása, tehát a kudarcos modell elutasítása eleve 
a „másik táborba” vezetett át. Azért is, mert a munkásállam titkos vágya is a polgárrá válás volt: az a 
„nyugat”, ami felé a „kelet” demokrácia-hiányos, életszínvonal-hiányos és racionalitás-hiányos 
társadalmai ácsingóztak, maga volt a polgári társadalom, (aminek érzelmi elfogadására ekként a 
„munkásállam” irányítása mintegy tudat alatt maga szocializálta a társadalmat).. S könnyen lett az 
államszocializmus „élcsapatának” gyermekeiből is szülei nemzedéke és elvei ellen lázadó polgár{1246}, hiszen 
ennek az élcsapatnak a jelentős része a korábbi polgári értelmiségből rekrutálódott: ők saját ifjonti 
lázadásuk idején szembefordultak „polgári” gyökereikkel és antikapitalisták lettek, de ettől még 
életformájuk tele volt polgári beidegződéssel, s „gyermekeik” ezeket érezték örökségük „igazi” részének, 
az antikapitalista elveket pedig a valósággal nyilvánvaló ellentmondásban lévő hazugságnak. 
  
Az államszocializmus diktatórikus elveinek és gyakorlatának tagadása így – több ok együttesen figyelembe 
veendő hatására – egyrészt a liberális polgári demokrácia elvei és gyakorlata felé mozdította az összeomló 
államszocializmusok társadalmait – erre természetesen még rá is erősített az ezen országok gazdaságába 
beözönlő nyugati tőke támogatása. (Ez nem csak a liberális politikai pártok térhódítását jelentette, az 
életformában és értékrendben még a politikai hatásnál is jelentősebb elmozdulást okozott az, hogy a 
„beatnemzedék”, amely időközben szülői generációvá vált, s amely már a hatvanas években az 
államszocialista bürokrácia életforma-, és értékrendi ellenzékeként lépett fel, gyermekeit, a rendszerváltás 
korában szocializált első nemzedéket már jelentős mértékben a beatkorszak liberális elveinek befolyása 
alatt nevelte{1247}, többnyire annak antikapitalista hangsúlyai nélkül, – ehelyett antikommunista 



hangsúlyokkal – hiszen a beatnemzedéknek a „kapitalizmus” csak Nyugaton volt ellenfele, Keleten a 
„kommunista” bürokráciákkal állt szemben). 
  
A másik – és megint nem csak politikai, hanem életforma-, és értékrend-meghatározó hatással járó – 
elmozdulás az államszocializmus világától a nacionalizmus irányában történt. Itt nem csak arról van szó, 
amit sokan hangsúlyoznak, hogy az uralkodó ideológia összeomlásával keletkező hiátust egy másik, 
hasonlóan erős ideológiának kellett betölteni (e tekintetben egyébként nem csak a nacionalizmus, hanem 
a vallásosság revitalizálódása és persze a militáns piacideológia fellépése is figyelembe veendő); nem csak 
arról, hogy a benyomuló tőkének alapvető érdeke volt, hogy a térség országainak összefogását, 
ellenállóképes közös érdekképviseletének létrejöttét a „divide et impera” régi receptje szerint (az egyes 
nacionalizmusokat felszítva s egymás ellen fordítva) megakadályozza; s még csak nem is csupán arról, 
hogy az államszocializmus rendszerének széttörésével az annak domináns ideológiája által elnyomott 
„szellemek” (a nacionalizmus, a vallásosság, a rasszizmus, az elitizmus, a gáttalan individualizmus, stb. 
„szellemei”) szükségképpen előtörtek a „palackból”; de – a polgárosulás rejtett eszményéhez hasonlóan – 
a nacionalizmus is az államszocializmusok tudatalattijához, titkos lényegéhez tartozik, így 
miként a nyílt polgárosulásra, az államszocializmus erre is mintegy előkészítette a talajt. 
(Pontosabban: – a bürokrácia kedvelt hegeli formulájával fogalmazva: – „megszüntetve megőrizve” 
továbbvitte, életben tartotta a polgári társadalom ezen szemléleti sajátosságait). Az államszocialista 
rendszerek „internacionalizmusa”, mint erről szó volt, egyrészt a hegemón orosz nacionalizmus 
„fügefalevele” volt, (amennyiben arra szolgált, hogy a kisebb nemzetek az „internacionalizmus” nevében 
mondjanak le önálló érdekeikről, azok nyílt képviseletéről a birodalmi orosz központ javára); másrészt, s 
ez még lényegesebb, hiszen magára az orosz nacionalizmusra is érvényes: a nemzeti keretek között 
szerveződő pártállamban – mint bármely erős államiságú rendszerben – jó táptalaja van az 
államnacionalizmusnak, amellyel az állami bürokrácia a maga tevékenységét a természetes nemzeti 
érzésekre építve, mint „nemzeti érdeket” legitimálhatja. (A természetes nemzeti érzések eredendően a 
kulturális nemzettudaton alapulnak, ami nacionalizmussá, sőt, sovinizmussá csak attól – és éppen attól – 
lesz, hogy a kulturális összetartozás-tudatot államnacionalizmussá, vagyis a nemzetállam öncélú 
preferálásává, és ezáltal az államban éppen uralkodó erőket legitimáló, azoknak minél szabadabb kezet 
adó ideológiává változtatják). A sztálini bürokrácia kezdettől fogva használta az államnacionalizmusban 
rejlő lehetőségeket, a világháborúban azután, amely a Szovjetunióban „honvédő háborút” is jelentett, 
éppen ezzel tudta – igen sikeresen – megerősíteni saját támogatottságát. De a bürokrácia a „haladó 
hagyományokra” – azaz a magát a „szocialista forradalom” örökösének beállító bürokrácia által 
előzménynek tekintett történelem-elemekre – építő nacionalizmust a „csatlósállamokban” is felhasználta 
a maga legitimációjához. (Sokan hangsúlyozzák a Szovjetunió összeomlásában a birodalmi elnyomás ellen 
lázadó nacionalista közérzület szerepét{1248}. De a nacionalizmus térhódítását sem lehet egytényezős 
magyarázattal értelmezni. Természetesen mindazok az akadályok, amelyeket az államszocializmus 
gyakorlata egy-egy nemzeti közösség szerves fejlődése elé állított, felerősítették a nemzeti érzést, és annak 
antikommunizmusát: a kulturális közösségek szabadságvágya természetes és a Nem szempontjából is 
egyértelműen pozitív folyamat. Ehhez azonban hozzákeveredtek az államszocializmusok implicit, az 
államnacionalizmus irányába ható szocializáló hatásai, a korábbi polgári és feudális államnacionalizmusok 
elfojtott öröksége, és a „kívülről” tápláló hatások: a tőkés centrumok említett megosztó érdekei és az 
államszocializmusok „békés átadásában” kulcsszerepet játszó titkosszolgálatok, amelyeknek – alapvető 
feladatuk, a társadalom irányítható állapotban tartása végett{1249} – szintén érdekük volt olyan politikai 
frontvonalak – például a nacionalizmus versus kozmopolitizmus front – létrehozása, és e frontvonalak 



mentén a konfrontáció felerősítése, amelyek „zajával” elfedhetők a társadalom valóságos, lényegi 
történései). 
  
Például: a nemzeti érdekeknek még az államszocializmusok-belinél is durvább alávetése a tőkés 
centrumok érdekeinek. Persze, – bármennyire próbálták is elfedni – a halmozódó tapasztalatok ezt az 
alávettetést mind nyilvánvalóbbá tették a volt államszocialista országokban, s ez a nacionalizmus 
továbberősödéséhez{1250}, és antikapitalista vonásainak megerősödéséhez vezetett. (A baloldali elemzők 
többsége a politikai szembenállás okán az elmúlt évtizedekben elmulasztotta ennek a „jobboldali” – mert 
„nacionalista” – antikapitalizmusnak a tárgyilagos elemzését, s így a benne rejlő jogos elemek – a közös 
érdekek – észrevételét is{1251}). A centrumtőke-ellenes indulatok nacionalizmusként való 
tematizálása és nacionalizmusként való elutasítása egyaránt a centrumtőke érdeke, hiszen ezzel 
egymás ellen tudja fordítani „baloldali” (marxista) és konzervatív ellenfeleit. 
  
Az államszocializmusok összeomlásakor a színen megjelent legfőbb tényező azonban a 
neoliberalizmus volt, „amely mint rendszerváltó program Közép- és Kelet-Európában több okból is 
nagyon erősnek és ellenállhatatlannak mutatkozott. Egyrészt szellemi divatról volt szó{1252}, másrészt a 
nemzetközi szervezetek által képviselt ajánlástömegről (vagyis pénzügyi kényszerről), harmadrészt pedig 
a hazai gazdasági szereplők konkrét anyagi érdekeiről”. (Andor, 2010, p. 161). Ennek a programnak a 
képviselete egyrészt ideológiai offenzívát feltételezett, s ezt az államszocializmussal szembefordult 
értelmiségi csoportok vállalták magukra, amelyek a hatvanas évek „gazdasági reformjától” kezdődően 
folyamatosan haladtak e neoliberalizmus elfogadása, érveinek hirdetése (és a rendszerváltás után politikai 
képviselete) felé. Másrészt persze kellettek erők a program gyakorlati megvalósításához is: „az új tőkés 
osztály meghatározó része – szociológiai értelemben – szükségszerűen az államszocialista rendszer 
technokráciájából (azaz menedzsmentrétegéből, pártbürokráciájából stb.) került ki. (…) Valójában 
azonban a korábbi technokrata és politikai elit már akkor is csak egy összetevője volt az új gazdasági 
elitnek, és inkább átmeneti jellegű volt a dominanciája (egy idő után vagy tőkéssé változik maga is, vagy a 
valóban tőkésként viselkedő szereplők alárendeltségébe kerül)”. (Andor, 2010, p. 30). A neoliberalizmus 
(időleges) győzelme egyúttal a „gazdaság” mindenek felettivé válását jelentette. (Termelés minden 
társadalomban van, a „gazdaság” azonban csak a magántulajdonos társadalmak sajátossága{1253}: a 
gazdaságban a termelés, elosztás és fogyasztás önmozgó rendszerré áll össze, amelynek célja az, hogy a 
termelés hasznot hozzon: ezt a haszonra való beállítottságot a magántulajdon léte, s a gyarapítására 
irányuló motiváció indukálja. A kapitalizmus az a társadalom, amelyben ez a szemlélet uralkodóvá, a 
gazdasági racionalitás a legfőbb értékké válik. Láttuk, hogy a gazdasági szemlélet az államszocializmusban 
is meghatározó volt (minthogy a szocializmus alá volt vetve a gazdaságnak: elsődlegesen a 
világgazdaságnak, és azon keresztül saját gazdaságának is), s az államszocializmus nem alakította ki ennek 
alternatíváját, (csak reménytelen kísérleteket tett erre a gazdaságot kiiktató olyan formákkal, mint a 
jegyrendszer, vagy a gazdasági érdekeltség megszüntetésére fordított erőfeszítésekkel. Ezek a kísérletek 
már csak azért is reményteleneknek bizonyultak, mert a gazdasági szemlélet uralmának csak egyszerű 
tagadásai voltak, ahelyett hogy a gazdasági szemlélet uralmát egy magasabb rendű – a gazdasági szemlélet 
előnyeit is magába foglaló – szemlélettel helyettesítették volna. A gazdasági szempontok így – mint 
fentebb láttuk – a politika-irányította államszocializmusban is uralták az értékrendet, s velük szemben 
erőtlenek voltak az egyéb értékek). A rendszerváltással azután a gazdasági szemlélet uralma totálissá és 
leplezetlenné vált, az egyéb értékeket vagy teljesen háttérbe szorították, vagy egyértelműen 
másodlagosaknak nyilvánították. 
  



A neoliberalizmus képviseletében a szellemi termelők jelentős része a szellemi termelési mód (tehát 
hosszú távon saját érdekei) elleni küzdelemben vállalt szerepet. Ez a szerepvállalás az államszocializmus 
negatívumainak és folytathatatlanságának felismeréséből következően logikus, de szűk látókörű döntés. 
Túlságosan egyszerű az a szellemi pozíció, amikor egy társadalmi forma elutasításából az ellentétébe való 
„átlengés{1254}” következik{1255}. S az írástudók ezen szerepvállalása hasonlóképpen a szellemi termelők 
valódi érdekeinek és értékeinek ellentmondó választást jelent, mint a harmincas évekbeli csatlakozásuk a 
fasizmushoz (vagy a sztálinizmushoz). A neoliberális diktatúra sokkal rafináltabban és lassabban pusztít, 
mint az említett despotikus rendszerek, de nem kevésbé emberellenes és cinikus. (Pusztít a 
munkanélküliséggel, a természet felélésével, az értékek rombolásával, az emberi képességek lefokozásával; és gyakran 
az emberéletek iránti érzéketlenségében – a bűnözés szabadjára engedésétől az ipari katasztrófákhoz vezető 
cinikus profithajszán keresztül a gazdasági érdekekért vívott háborúkig – a szó szoros értelmében is). 
  
A liberálisok által sugallt dichotómia, miszerint a világban alapvető választási lehetőség csak a premodern 
bürokrácia valamilyen formája és a liberalizmus között van, egy sokkal korábbi helyzet rávetítése a 
huszadik század végének egészen más szerkezetű viszonyaira. A tizennyolc-tizenkilencedik században 
még valami ilyesmiről volt szó, bár ott sem pusztán a premodern bürokrácia állt szemben a 
liberalizmussal, hanem a feudális (és Keleten az archaikus) viszonyok egész rendszere. A huszadik 
századra a világ legnagyobb részén ez a feudális alternatíva ellehetetlenült, s a liberális demokrácia 
egyedül maradt a porondon, ám már megjelentek saját válságtünetei is, s ez olyan bürokrata rendszereket 
hívott életre, amelyek e válságból vagy úgy akartak kikerülni, hogy egy új termelési módot és társadalmi 
formát hoznak létre: ez, mint láttuk, állami (de nem premodern, legfeljebb premodern elemekkel kevert 
modern) bürokráciák hatalmához vezetett az államszocializmusokban; vagy úgy, hogy erőszakkal 
megerősítik a tőke hatalmát (mint a különböző fasisztoid diktatúrákban). E két ellentétes célú irányzatot 
az „etatizmus” és „totalitarianizmus”-elméletek összemossák, hogy megalkothassák a liberalizmus versus 
premodern bürokrácia képletét. A valóságban azonban a liberalizmus és ezek a bürokráciák – mint a tőke 
uralta világrendszer társadalomszervezési variánsai – együtt állnak szemben a szellemi termelési mód 
tendenciáival. 
  
Ez a téves társadalomkép azután ahhoz vezet, hogy az államszocialista társadalmak visszatérését a 
liberális demokrácia kebelére egyértelmű fejlődésnek értékelik. Ebben van igazság is, hiszen ez nem teljesen 
visszatérés: az államszocialista országok nagy részében sosem volt igazi liberális demokrácia, az 
államszocializmus nélkül ezek az országok valóban premodern bürokráciák lettek volna, s így a liberális 
demokrácia azzal kecsegteti őket, hogy végre befejezhetik a bennük korábban éppen csak hogy elindult 
polgárosulási folyamatot. Csakhogy volt államszocializmus, s abban nem csak premodern, de klasszikus 
kapitalista, sőt, a kapitalizmust meghaladó elemek is. Ezek miatt a kapitalizmuson túli elemek miatt 
nem lehet az államszocializmusok társadalmait ugyanúgy „liberális demokráciává” változtatni, 
„fejleszteni”, mint egy prekapitalista társadalmat. Politikailag lehet „visszafelé” mozogni, de a 
társadalmi szerkezet azon elemei, amelyek fejlettebbek, (mert úgy haladják meg a másik – ez 
esetben a tőkés – modellt, hogy mindazt tartalmazzák, ami abban pozitív, de még azon kívül 
egyebet is), minthogy megjelentek a társadalmi tudat legkülönfélébb pontjain, nem fognak 
visszaállni egy fejletlenebb állapotba. (Ilyen fejlettebb, posztkapitalista eleme az 
államszocializmusoknak például az általános foglalkoztatás, az alanyi jogon járó egészségügyi ellátás, a 
kasztjelleggel szembehelyezkedő és a kulturális színvonal állandó és általános emelését célzó szocializáció 
– mindezzel lehet szakítani, fel lehet az ezeket a célokat szolgáló intézményeket, törvényeket és egyéb 
feltételeket számolni, de nem lehet kiiktatni a társadalom tudatából, s ennek következtében ezek a 



társadalmak mindaddig nem fogják elfogadni, hogy valóban fejlettebb helyzetbe kerültek{1256}, amíg nem 
kerülnek valóban fejlettebb helyzetbe{1257}. A volt államszocialista országok állandósult proteszt-választásai is 
arra utalnak, hogy bár a társadalom tagjainak többsége nem tudja, hogy pontosan mit szeretne, – az 
államszocialista diktatúra és hiánygazdaság visszatértét többnyire éppen hogy nem –; de rendre 
megbuktatja azokat a kormányokat, amelyek csak a liberális demokrácia – az említett szempontokból 
tökéletlenebb, fejletlenebb lehetőségeit tudják nyújtani){1258}. A diadalmas tőke, amely mindenütt érzéketlen 
a helyi kultúrák sajátosságai iránt, egyszerűen nem számol e társadalmak társadalmi{1259} – tehát minden 
politikai fordulatnál és gazdasági modellnél erősebb, mélyebb – szocializmusával, (még ha e 
„szocializmus” nem is jelent teljes társadalmi modellt, csak egyes elemeit egy kapitalizmuson túli 
társadalomnak). Teljesen jogos Szalai Erzsébet azon megállapítása{1260}, hogy Kelet-Európa közelmúlt 
történelmében olyannyira típusossá vált a szervetlen fejlődés, hogy mai állapotához kettős szervetlenség 
vezette el: mind a hajdani szocialista fordulat, mind az 1989/90-es rendszerváltás szervetlen volt, 
mindkettőt a társadalom valóságos állapota, viszonyai figyelembe vétele nélkül, kizárólag felülről 
hajtották végre (s ebből következően végső soron mindkét kísérlet mindaddig kudarcra volt/van ítélve, 
amíg nem állítják helyre a megszakított trendvonalakat, a szervessé vált elemek továbbfejlődésének 
lehetőségét). 
  
A kapitalista restauráció előtti szellemi kapitulációnak számos jellegzetes formája van. Az egyik tipikus 
érvelés a modernizáció szükségességének hangoztatása. Ez önmagában nem lenne problematikus, ha a 
„modernizációt” nem szűkítenék le a liberális demokrácia és a kapitalista gazdálkodás Nyugaton adott 
formáinak másolására, apologetikusan tagadva minden más lehetőség időszerűségét. (Ebben az ideológiai 
offenzívában jelentős arányban vesznek részt az államszocializmus hajdani hivatásos bürokratái, – egy ma 
már újkapitalista pártbürokrácia – a szocializmus építése helyett átállva a „kapitalizmus építésére”). Egy 
másik jellegzetes (az előzővel ellentétes) reakció a visszahátrálás a múltba: az államszocializmus 
mentegetése, azt hangoztatván, hogy mi volt benne – sok esetben sajnálatosan – „szükségszerű”. 
(Csakhogy semmi sem volt benne „szükségszerű”. Ha hibáit és bűneit a feltételhiányoknak tulajdonítják, 
erre az a válasz, hogy a feltételek hiányában nem kellett volna útjára indítani – s végül tönkretenni, 
lejáratni – a társadalmi alternatívát{1261}. Ha emberi tulajdonságokra – a többség tudati fejletlenségére, 
erkölcs nélküliségére – hárítják, ez még megalapozatlanabb, hiszen az emberek egyetlen társadalomban 
sem éteri lények; minden társadalom jó és rossz erkölcsi tulajdonságokkal bíró emberekből áll, s bár 
kétségtelen minden egyes ember erkölcsi felelőssége, s kétségtelen, hogy egy új társadalom nem állhat 
meg erkölcsi megalapozás nélkül, ám senkinek sincs joga erkölcsi számonkérésre a társadalom többi 
tagjával szemben.) A torz államszocializmus „szükségszerűségének” elismerése – még ha ezzel 
nosztalgikusan mentegetik is, s még ha éppen azért mentegetik is, hogy tagadják a liberális demokrácia 
szemléletének kizárólagosságát – (minthogy az általuk védelmezett „szocialista” alternatíva megbukott) 
végső soron ugyanoda vezet, mint a liberális kapitalizmus apológiája: annak feltételezéséhez, hogy végülis 
minden szükségszerűen alakult: nincs alternatíva. A kapituláció egy harmadik variánsában nem ismerik 
ugyan el a liberális demokráciát a lehetséges világok legjobbikának, de kisebbik rosszként elfogadják – a 
szélsőjobboldali fenyegetéssel szemben. (Ebben a változatban a fasizmustól való félelem mindent felülír: 
s a totalitarianizmusokat elutasító liberális demokrácia olyan védelmezőnek tűnik, amelyhez „ebben a 
helyzetben” érdemes csatlakozni, felfüggesztve a vele szembeni kritikai alapállást). A probléma itt 
egyrészt a „helyzet” valószínűleg téves értékelésében – a veszély túlértékelésében – van, másrészt, s ez a 
lényegesebb: éppen annak a szemléleti leegyszerűsítésnek a hibájába esnek, amelyről néhány bekezdéssel 
ezelőtt írtunk: ahelyett, hogy elemeznék – és leválasztanák torz alapjaikról – a jobboldali radikalizmus 
akceptálható elemeit és azok gyökerét a társadalmi valóságban, az egész problematikát a felszíni síkra (a 



politikai „felhőrégióba”) viszik{1262}. E nagyon különböző kapituláns magatartások közös vonása az, hogy 
elmulasztják a társadalmi viszonyok elemzését, megértését, s a társadalmi összefüggéseket a politikai síkra 
terelik át. 
  
Ezzel függ össze még egy közös vonásuk, ami ráadásul az egymástól oly annyira különböző liberális 
közvélemény-befolyásolók, államszocialista és egyéb diktatórikus bürokráciák közös vonása is: minthogy 
nem a társadalomból indulnak ki, mindannyian hajlamosak a „társadalom” elmarasztalására, annak 
hangoztatására, hogy (a bajok, nehézségek, ellentmondások alapvető oka az, hogy) a társadalom egyik 
része „élősködik” a társadalom másik részén. (Az államszocialista társadalmakban – de már a fasiszta 
diktatúrákban is – így próbálták az adott társadalmi forma működési zavarait a társadalom tagjaira 
hárítani; de a liberális demokráciában is nyomban ezzel az érveléssel élnek, amikor valamilyen rossz 
működéssel találkoznak. Ez kettős haszonnal jár: a társadalomirányítás tökéletlenségének 
következményeit letolja a „néphez”, annak egyes csoportjait pedig egymásra uszítja). Ha hihetnénk ennek 
a – mindig antidemokratikus, hatalmi{1263} – érvelésnek, akkor elborzadnánk a bemutatott élősködés 
mértékén egy olyan világban, ahol a beteg „élősködik” az egészségesen, az öreg a fiatalon, (más 
vonatkozásokban a fiatal az öregen); a bérlakását tulajdonba kapó az öröklakásvásárlón, a diák a 
költségtérítésen, stb. A hatalom mindig megtalálja, hogy mely csoportok tehetők ily módon bűnbakká a 
többiek szemében. (Önmagát természetesen sosem említi ezek között az „élősködők” között). 
  
A modernizációra hivatkozó stratégia a legnyíltabban apologetikus – a kapitalista restauráció oldalán. A 
saját társadalom megítélésében csak a korszerű–elmaradott dimenziót alkalmazza, és a volt 
államszocialista társadalmakat egyértelműen „elmaradottnak” minősíti{1264}, teljesen figyelmen kívül hagyva, 
hogy vannak olyan szempontok, amelyek alkalmazásával – mint már szó volt erről – éppen hogy 
fejlettebbnek mutatkoznának{1265}; s olyan szempontok is, amelyeket nem lehet a fejlettség-fejletlenség 
metszetben értelmezni. Figyelmen kívül hagyják az adott társadalom önfejlődését, sajátos társadalmi 
viszonyait, s mindent a követő stratégiának próbálnak alárendelni{1266}. A „szerves fejlődés” fogalmával 
szemben az „útfüggőség” kategóriáját alkalmazzák. A két fogalom nem szinonimája egymásnak. 
Mindkettő a tapasztalatok azon csoportját értelmezi, amely szerint egyes, korábban beindult trendek 
makacsul igyekeznek folytatódni: a „szerves fejlődés” elmélete ezt tartja a normális útnak, az 
„útfüggőség”-elmélet viszont értéktartalom nélkül közelíti: vannak olyan „utak”, amelyek folytatódása 
hasznos, de vannak olyanok is, amelyek olyan mozzanatokat örökítenek, amelyek ártalmasak a 
társadalomnak. A kelet-európai társadalmakkal kapcsolatban az „útfüggőség” kedvenc példája a „feudális 
függések”, a kliensrendszer, a kapcsolati tőke fontosságának makacs továbbélése. Ez az elmélet – a 
korábban bíráltakkal szemben – figyelembe veszi, hogy nemigen lehet sehol sem más alapokon 
továbblépni, mint amilyenek adva vannak a társadalomban, még ha ezt nem tartja is ideálisnak{1267}. Igaza 
van abban is, hogy bármely társadalomban számos olyan rigid „örökség” lehet, amelyek az egészséges 
működés akadályai. (Az államszocializmusnak is vannak ilyen továbbélő elemei is: ez felismerhető a 
társadalom gyakran valóban passzív, paternalista reflexeiben, az ügyintézés bürokratizmusában, vagy 
éppen a szocialista pártnak a társadalomhoz való viszonyában, és aktivistái nagy részének habitusában). 
De az „útfüggőség” fogalmában ezek a visszahúzó erők összemosódnak a társadalom vitalitásához 
elengedhetetlenül szükséges belső integráló erőkkel, amelyeknek a folytonosság, a múltból a jövőbe 
vezető út töretlen építkezése ugyanúgy fontos mozzanata, mint az emberi személyiségnek{1268}. Az 
„útfüggőség” fogalma továbbá azt sugallja, hogy az általa leírt jelenségek egyetlen (jóllehet több 
összetevőből álló) oksági pályán ábrázolhatók, másrészt azt, hogy mindez egyfajta passzív meghatározottság (s 
mint ilyen, nem ideális a lényege szerint mindig aktív emberiség szempontjából). Vannak olyan 



összefüggések – például az 1267. lábjegyzetben bemutatott „kapcsolatérzékenység” is, amelyet többé-
kevésbé jogos lehet így modellezni. Nem jogos azonban ezt a megközelítést a „szerves fejlődés” 
fogalmának kiiktatására használni, az ugyanis mást jelent (és a társadalom számos fontos működése 
éppen hogy a szervesség–szervetlenség dimenziójában értelmezhető). A szerves fejlődés fogalma az 
„útfüggéssel” szemben az élő szervezethez hasonló komplex rendszer mozgását feltételezi, amely e 
mozgás minden pontján a mozgó elemek aktivitását is jelenti. A kapitalista globalizáció igenlőinek 
azonban tagadniuk kell a szerves fejlődést (vagy legalábbis elsiklani annak tényei felett) ahhoz, hogy a 
kelet-európai társadalmak szerves fejlődésével szemben elfogadtathassák a szovjetizáció utáni másik nagy 
szervetlen beavatkozás, a rekapitalizáció egyedül üdvözítő voltát{1269}. 
  
A rekapitalizáció ideológusai – amikor politikai támogatásuk nem elegendő – hajlamosak arisztokratikus 
lenézéssel kijelenteni, hogy a „nép” nem látja át a valóságos összefüggéseket{1270}. Amennyiben bármilyen 
értelemben beszélhetünk „népről”, „társadalmi többségről”, az az esetek nagy részében egészen jól 
„látja” a valóságot. Máskor a lényegi összefüggéseket valóban nem látja át, de nem is igen láthatja, 
minthogy azt, hogy a valóság tényei közül mi és hogyan lehet a közvélekedés tárgyává, gondosan 
manipulálják (gyakran éppen azok, akik a „nép” átlátóképességének hiányáról panaszkodnak). S végül az 
összefüggések jelentős részét maguk az apologéták sem látják át, mert hát őket is manipulálják – miért 
lenne hát nekik több joguk az irányításra? 
  
Az államszocializmus egyes hajdani hívei azzal győzték meg magukat a kapitulációban való részt vállalás 
mellett, hogy a globalizáció felgyorsítja a kapitalizmus fejlődését, s így az gyorsabban jut el végpontjára, 
amikor azután valóban megérnek a feltételek egy „szocialista” program reális megvalósítására. Ebben 
talán igazuk lenne, ha a történelem mechanikus linearitással haladna előre, de erről a sztálini véleménnyel, 
(és az önmagát a történelem végcéljának látó liberális világképpel) szemben szó sincs. A „minél rosszabb, 
annál jobb” cinikus szemlélete sosem volt jogosult a történelemben, hiszen ez a társadalmi 
igazságtalanságok szentesítését, embertömegek gyakorlati feláldozását jelenti olyan társadalmi erők 
hatalmának, amelyekről egyébként maguk is tudják, hogy bukásra érettek, retrográdak, ártalmasak; egy 
olyan jövő nevében, amely bekövetkeztének nincs semmilyen garanciája, s – a jelen előtt 
visszavonulván{1271} – még csak lépéseket sem téve e jövő közelítésére{1272}. Ezzel alapjaitól fosztják meg a 
tőke amúgy is jelentős túlhatalmával szembeni ellenállást{1273}. 
  
Ez az ellenállás az államszocializmus romjain amúgy is rendkívül gyenge. Mint Szentpéteri Márton írja: „a 
posztkommunista régió félperifériás kapitalizmusai mintegy a nyugati jóléti társadalmak fékezőrendszereit 
lebontani szándékozó neoliberális ’közvetett politika’ (Subpolitik) törekvéseinek, a határok nélküli 
újkapitalizmusnak kísérleti laboratóriumai,{1274} hiszen ebben a régióban a szakszervezeti élet a korporatív 
időszakban szinte teljesen elvesztette társadalmi legitimitását, a rendszerváltással pedig intézményes 
szerepe is drámaian meggyengült”. (Szentpéteri, 2010, p. 130). A kapitalista restaurációhoz kevés lett 
volna a „szellemi elit” átállása. A nagyobb jólét és szabadság reményében a volt államszocialista 
társadalmak tagjainak többsége egyértelműen a restaurációra szavazott{1275}. 
  
A (re)kapitalizáció leglényegesebb szereplői azonban sem az apologéták, sem a változásokat 
túlnyomórészt passzivitással kísérő tömegek. A kulcsszerepet a gazdaság irányítói játsszák. A helyi tőke 
az előzményekből következően szükségképpen gyenge, s azon tőkés vállalkozók jelentős részének is, akik 
(jórészt az állami vagyon privatizációjából) mégis fel tudtak halmozni viszonylag nagyobb tőkéket, 
jobbára a nemzetközi tőkés centrumok „kistestvérének” szerepe jut. Így reálisnak mondható az a 



helyzetértékelés, amely a volt államszocializmusok társadalmai rendszerváltás utáni főszereplőjének a 
„menedzserréteget” tekinti{1276} (beleértve ebbe a lányvállalat-szerűen működő vállalkozások helyi 
tulajdonosrétegét is), amelyre (így vagy úgy) a régióban a multitőke érdekei menedzselésének feladata 
hárul{1277}. 
  

Például azon feladatoké, amelyekről érdemes idézni Hugo Radice néhány gondolatát: 
  
„A külföldi tőketulajdon vagy tőkekontroll persze nem csak pénztőke-injekciót jelentett. 
Magával hozta a kapitalista igazgatási gyakorlatot, különösképpen a munkaszervezés, az ipari 
kapcsolatok, a marketing és a finanszírozás tekintetében. A helyi innovációs forrásokat 
alárendelte a külföldi cég technikai és termelési tárházának, ezáltal megtartva, sőt, fejlesztve a 
legjobb (legnyereségesebb) forrásokat, de felszámolva azokat, melyek megduplázzák a 
máshol meglévő részvényeket. (…) Valójában azonban az számít, hogy a döntéshozatal 
helyszíne külföldre tevődött át, s most nem helyi vagy nemzeti, hanem globális profitlogika 
vezérli. De a külföldi tulajdon és ellenőrzés hatásai ennél sokkal tovább terjednek. A külföldi 
cégek fölözték le a magán-, és állami forrásokat, a bankkölcsönöktől a képzett munkaerőig. 
A befektetés feltételéül az adók mérséklését, később pedig az export és import liberalizálását 
(kivéve persze, mikor saját termékeiket védték az importversenytől) szabták, s az 
alkudozásuk pénzügyi terheket rakott az államra, melynek az adóterheket át kellett hárítania 
a munkásokra és a helyi cégekre. Az infrastruktúra – a telekommunikáció, az utak és az 
energia – terén is gyors fejlesztéseket követeltek, mely azzal a következménnyel járt, hogy a 
jóléti kiadások rovására át kell csoportosítani a közpénzeket, vagy még több külföldi tőkére 
van szükség állami kölcsönök vagy ezeknek a forrásoknak a külföldi tulajdonos általi 
privatizációja révén. A külföldi tőke serkentette az üzleti szolgáltató szektor, valamint az azt 
kiszolgáló állami intézmények és gyakorlati módszerek fejlesztését. A legfontosabb a 
pénzügyi szolgáltató szektor, mely bármely kapitalista gazdaság idegrendszerét jelenti (…) 
Nem véletlen, hogy a külföldi tulajdonlás és ellenőrzés kérdése legkiélezettebben a pénzügyi 
rendszerrel kapcsolatban merült fel.” (Radice, 1998, pp. 199-200). 
  
Ugyanerről ír Szigeti Péter: „a privatizációból ’kimazsolázott’ versenyképes és magánosított 
vagyontömeg után megmaradt veszteségeket sikerült még egyszer társadalmasítani: ezt jelentette az 
adóskonszolidáció, amely a veszteséges bankokra is kiterjedt (bankkonszolidáció). 
Hasonlóan azon gazdaságpolitikai elvhez és gyakorlathoz, amely a privatizálandó vállalatokat 
eladásuk előtt költségvetési forrásból, közpénzből még utoljára feljavíttatta (…) miközben a 
közszférához tartozó kultúrát, egészségügyet, oktatást az állami beavatkozás útján 
piacosították, vagy legalábbis elindították ezen az úton, a privatizálandó vagyonért cserébe 
még társadalmasították e vagyon veszteségeit (…) a jogosultságokat a magánerők, a 
kötelezettségeket jelentő veszteségeket a költségvetésen keresztül a társadalom örökölte.” 
(Szigeti, 1998, p. 232). Ezt aztán az ideológiában az „ésszerűtlenül költekező társadalom”, és 
az „alacsony hatékonyságú államiság” számlájára igyekeztek írni{1278}. 

  
A hidegháború békés lezárulta mindenesetre azt jelentette, hogy az államszocializmusok kapituláló elitje 
egyszerűen átadta ezeket a társadalmakat a tőkés központoknak. 

  



Jogosan írhatja az imént idézett Szigeti Péter: „Ki, mivel, mikor hatalmazta fel a Németh-, az 
Antall-, a Boross-, majd a Horn-kormányt arra, hogy a vegyes tulajdoni szerkezetű, 
versenysemleges gazdaság helyett a magántulajdon túlsúlyára épülő gazdasági rendszer 
célként tételezésére térjen át? Legitimációs értelemben senki, semmikor. Ilyen alkotmányt 
senki semmikor nem fogadott el, olyan választásokat, ami erre adott volna felhatalmazást a 
hatalomnak, nem tartottak Magyarországon.” (Szigeti, 1998, p. 231). 
  
„a valóságos folyamatot, az ún. piacgazdaságra való áttérést nem jellemezte sem piaci 
spontaneitás, sem pedig az alkotmányos keretek tiszteletben tartása, hanem erőteljes felülről 
vezéreltség, azaz hatalmi-kormányzati irányítás.” (Szigeti, 1998, p. 232).{1279} 
  
„Egyenlőtlenné tette az esélyeket, hogy a vezető világhatalmak, a szomszédos kormányok, a 
nemzetközi pénzügyi szervezetek kötelező prioritásként, nemcsak erkölcsi és politikai, 
hanem anyagi támogatásuk elnyerésének feltételeként, de tudományos igazságokként és 
baráti jó tanácsként is a magántulajdonon alapuló gazdaság elve mögé álltak. Ebben a 
közegben a munkatársadalom védtelenné vált saját érdekeinek megszervezésében.” (Szigeti, 
1998, p. 234). 
  
A szellemi termelők nagy részének az e folyamatokban vállalt, fentebb bemutatott 
szerepzavaros részvétele az államszocializmusra való érthető ellenhatás, de ettől még súlyos 
történelmi mulasztás. 
  
„a rendszerváltók csak a magántulajdonosi alapzatot tekintették legitimnek, s ezen álláspont 
és gyakorlat kialakításával párhuzamosan mondtak búcsút a politikai hatalom társadalmi 
ellenőrizhetősége és ellenőrzése igényének és intézményeinek: a közvetlen demokráciának (a 
visszahívhatóságnak, a népszavazás tág körű alkalmazhatóságának), a részvétel és az 
együttdöntés formáinak. (…) Nem véletlenül. Olyan hatalmi szervezet felel meg 
igényeiknek, amely a végigvitt privatizációs folyamat után minél kevésbé képes kritikai 
szempontokat, értékeléseket közvetíteni, s hatékony a magántulajdon alapintézményének 
politikai és jogi védelmében, az elért status quo fenntartásában. A szocialista eszmékkel 
szemben hiperérzékeny liberális kritika rögvest konzervatívvá vált, mihelyt a berendezkedő 
polgári társadalomhoz kellett viszonyulnia. A nem piackonform társadalmi igények, 
szükségletek perifériára szorításának, eljelentéktelenítésének pedig nincsenek hatékonyabb 
hatalmi technikái, mint a parlamenti váltógazdaság és a látszólagos médiapluralizmus 
sokszínűsége, amely mögött a kritika szelektív elfojtása, a rendszerkonform eszmék, 
közviták hatáslehetőségeinek módszeres felerősítése, a hatalom társadalmi ellenőrzése 
közvetlen eszközeinek szisztematikus kikapcsolása áll.” (Szigeti, 1998, p. 243){1280}. 

  
A rendszerváltást az értelmiségi elit java része támogatta, s értékelésében hajlamos arra, hogy negatívumai 
felett szemet hunyjon. Ez már csak azért is így van, mert ezen elit jelentős része eleve inkább volt a 
kapitalizmus, mint az államszocializmus mellett elkötelezett, még nagyobb része pedig mintegy „páli 
megvilágosodással megtért” a prokapitalista ideológiákhoz. Egy ilyen jelentős fordulat után lélektanilag 
sem könnyű egy újabb száznyolcvan fokos fordulat: ennél logikusabb a tények olyan szelektálása, olyan 
struccpolitika, amelynek következtében nem kell tudomást venni az új meggyőződéssel ellentétes 
jelenségekről, illetve azokat az új meggyőződésnek megfelelően kell átértelmezni. A kapitalista gyakorlat 



irracionalitása és egyes területeken való alulmaradása (még a kezdetleges államszocializmusokhoz 
viszonyítva is) újra felerősítheti az antikapitalista meggyőződéseket – de már azokban a nemzedékekben, 
akiknek nem kellett ilyen pálfordulásokat tenniük, s akik már az újkapitalizmusban szocializálódnak, s 
elsősorban annak (s már nem az államszocializmusnak) negatívumait érzékelik. A kapitalizmus oldalára 
állt értelmiségiek közül azokkal érdemes ezekről a kérdésekről szellemi vitát folytatni, akik a maguk 
álláspontját több-kevesebb intellektuális tisztességgel alakították ki. Ezek közé sorolható Kornai János, 
aki, úgy tűnik, sok más liberálissal és „demokratával” ellentétben komolyan gondolja a szabadelvűséget és 
a demokráciát{1281}, és fontos sorokat írt le a definíciók tisztasága iránti felelősségről is. (Kornai, 2007/a). 
Az elfogultságtól pontatlan megfogalmazások azonban nála és a hozzá hasonló szerzőknél is 
kimutathatók, és a főbb gondolataival való szembesülés alkalmas arra, hogy benne mintegy összefoglaljuk 
a rendszerváltás prokapitalista és antikapitalista értékelésének különbségeit. 
  

Kornai: „Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás” című írásában{1282} 
korrektül írja le a létezett szocializmus egyes elemeinek összefüggését, jelezve a köztük lévő 
oksági kapcsolatban a fő irányokat és utalva a visszahatásokra is. De visszamenőleges leírását 
„a szocializmus” leírásának tekinti, már pedig, mint ezt korábban már többször 
hangsúlyoztuk, azt semmi sem bizonyítja, hogy minden „szocializmus” csak ilyen lehet. 
Kornai érvelését támogatja annak kimutatása, hogy a rendszer egyes elemei egymást erősítően 
hatottak, de azt semmiképpen sem lehet állítani, hogy ezek az összefüggések determinatív 
természetűek. Ugyanazon rendszerelem megléte más következményekhez is vezethet más 
együttjárások esetén. (Ez mindig így van egy rendszer elemeinek tekintetében, miért éppen 
itt lenne másképp?) Kornai helyesen hangsúlyozza, hogy az állami tulajdon dominanciája 
erős kapcsolatban van a bürokráciával, a piaci koordináció pedig a magántulajdonnal, de a 
két szervezőelv poláris szembenállása csak azért tűnik a legfőbb vízválasztónak, mert a 
huszadik század történelmét az államszocializmusok és a kapitalizmus szembenállása uralta, 
és az elméleti dichotómiát e politikai-történeti tényből extrapoláljuk: ha egy kifejlett szellemi 
termelési mód-alapú társadalom lép fel a kapitalizmus alternatívájaként, a bináris oppozíció 
egészen más tengely mentén (tehát nem az állami tulajdon versus piac képletben) ragadható 
meg{1283}. Kornai elemzésének gyengéje az is, hogy a bemutatott politikai-társadalmi 
rendszereket ő sem értelmezi a világrendszer dimenziójában (az egyes társadalmakról úgy 
beszél, mintha azok magukban léteznének, mintha osztaná a sztálini „lekapcsolódás” 
illúzióját. A létezett szocializmusról mint a kapitalizmustól független világról ír). 
Megjegyzendő, hogy használt fogalmai túlnyomórészt a tőkés termelőmód 
fogalomrendszerének alapkategóriái (profitmaximalizáló ösztönzők szükségességének 
hangsúlyozása; csak vállalatokban tud gondolkodni, stb. lásd például Kornai, 2007/b, p.55). 
Vagyis érvelése körben forgó: lényegében azt mondja, hogy a kapitalista célok, (haszon, stb.) 
csak a kapitalista rendszerben tudnak jól működni. Ez nem hamis állítás, csak tautologikus. 
Az már a bizonyítatlan, megkérdőjelezhető állításai közé tartozik, hogy demokráciát csak a 
kapitalizmus hozhat létre. Ebből legfeljebb az igaz, hogy a létezett (pártállami) szocializmus 
nem. (De a szellemi termelési mód például legalább annyira feltételezi a demokráciát mint a 
kapitalizmus). Ehhez hozzá tartozik az is, hogy Kornai (sokakkal együtt vallott) demokrácia-
definíciója (amelyben a pártok versenye, a kormányok leválthatósága áll a középpontban) 
elégtelen. Valóban lefedi a kapitalista „demokrácia” lényegét, de igen csak messze van a 
demokrácia eredeti lényegétől: a „népuralomtól”. Ahhoz kellene a „nép” (a termelő többség) 
tényleges érdekérvényesítése is, ami a kapitalizmusban mindig csak nagyon csökevényesen 



tud megvalósulni. Kornai abban az illúzióban is osztozik, hogy a kapitalizmus (mert hogy 
nem zéró összegű játszma); előbb-utóbb jólétet hoz. Ez azonban nagyon kevéssé 
megalapozott állítás. A tapasztalatok inkább azt mutatják, hogy a tőkés fejlődés sosem 
mindenkinek és sosem mindenhol hoz emelkedést, (és az, hogy nem mindig zéró összegű 
játszma, – mert egyébként nagyon sokszor pontosan meghatározható, hogy egyesek 
gyarapodása kiknél okoz veszteséget – nem bizonyítéka a prokapitalista hívők Kornai által is 
képviselt hittételének). Az egyébként korrektségre törekvő szerző továbbá a kettős mérce 
alkalmazásának erkölcsileg tarthatatlan vétségébe keveredik. Amikor ugyanis a 
privatizációról van szó, akkor azt hangsúlyozza, hogy az igazságosságnál fontosabb, hogy a 
gazdaság működjék. Az idő múlásával majd az igazságtalanul szerzett „előny elkopik”. 
(Kornai, 2007/b, p. 129) (A tények ezt az állítását közismerten nem igazolják). Amikor 
viszont a dolgozói tulajdonról van szó, rögtön azzal érvel, hogy nem volna igazságos, ha a 
jól működő A vállalat dolgozói a vállalat tulajdonlásával jutalmat, a rosszul működő B 
vállalat dolgozói pedig koloncot kapnának a nyakukba. (Kornai, 2007/b, p. 151) (Ez utóbbi 
állítása ugyan lehet igaz, de igencsak kétséges az az igazságérzet, amely ilyen szelektíven 
működik…) 
  
Kornai nem tartja a kapitalizmust a lehetséges legjobb világnak, de az a véleménye, hogy 
„csupán egyes intézmények, jogszabályok vagy szokások módosítására” (Kornai, 2007/a, p. 
10) van szükség (és lehetőség), bár többet ér, mint a rendszer negatívumait is elhallgatni-
elfedni igyekvők álláspontja, mégis szintén apologetikus, mert ha a rendszer alapjai nem 
kérdőjelezhetők meg, akkor a negatívumok lényege sem lenne változtatható, s ez 
ugyanolyan, a rendszer változtathatatlanságát sugalló, lefegyverző álláspont, mint az 
évezredekig stagnáló társadalmak világképe. (Amelyeknek legalább annyi alapjuk volt, hogy 
magukat öröktől – és istenektől – valónak tételezték, de a kapitalizmus korának embere, 
amely társadalom maga is a társadalmi viszonyok alapjainak megváltoztatásán alapszik, már 
nem lehetne ennek a történelmi vakságnak a foglya. Kornai – és vele együtt az egész 
prokapitalista diskurzus – a rendszerspecifikus negatívumok kiküszöbölhetetlenségét állítja, 
azzal a reménnyel finomítva, hogy ezek a negatívumok csökkenthetők. (Ez nem egyéb, mint 
a régi szociáldemokrata program, de a kiinduló állítás az, ami sántít, hiszen egyetlen 
társadalom rendszerspecifikus negatívumai sem kiküszöbölhetetlenek, ha egyszer e 
rendszereket nem tekintjük öröknek, – már pedig egyik sem, tehát a kapitalizmus sem az –; 
az más kérdés, hogy az is mindig igaz, hogy az új rendszereknek is mindig meglesznek a 
maguk negatívumai). Kornai megállapítja, hogy a rendszerváltás végbement. De ezzel 
valóban és teljesen lezárult-e a szocialista rendszer? Erre az általa képviselt 
kiindulópontból nem lehet „megnyugtató” választ adni. Annyiban mindenképpen 
lezárult, hogy az államszocializmusnak a huszadik században megismert formáihoz 
nyilván nincs visszatérés, és ez – tekintve az ebben a társadalmi formában elkövetett 
irracionális hibákat és emberiségellenes bűnöket – jó az emberiség szempontjából. 
Annyiban azonban ez a korszak semmiképpen sem tekinthető véglegesen lezártnak, 
hogy azok a benne kifejlett szükségletek, amelyek meghaladják a kapitalizmusban 
rejlő lehetőségeket, a világkapitalizmusba való visszaintegrálódással nem tehetők 
semmissé – és az emberiség szempontjából ez is jó hír. 

  



A rendszerváltás, az államszocializmusok lezárulta véget vetett egy zsákutcának, s a szellemi 
termelési mód lehetőségei szempontjából nagyon nagy pozitívuma, hogy lerombolta azokat a 
gátakat, amelyeket a bürokrácia végrehajtó-diktatúrája, a szellemi termelés adminisztratív-
igazgatási komponensének egyoldalú dominanciája emelt a szellemi termelési mód 
kibontakozása elé. A polgári-parlamentáris demokrácia korlátai között, de növelte a demokrácia 
erősödésének esélyeit, ami egy alulról szerveződő, osztály nélküli társadalom alapfeltétele. 
Ugyanakkor – rombolva azt is, ami az államszocializmusokban épült –, több tekintetben 
(például a „szociális biztonság demokráciájában”) visszalépést jelent, és legfőképpen 
visszalépést egy perspektívákat már nem nyújtó, reaktív társadalmi állapotba, amelyben ugyan 
egyre növekszenek a szellemi termelési mód bázisai, de amelyben a hatalom birtokosai még 
minden lehetséges módon akadályozni, fékezni is próbálják ezt a folyamatot. 
  
A következő fejezetben annak a küzdelemnek a megnyilvánulásait próbáljuk összefoglalni, amelyet 
napjaink világkapitalizmusában a tőke erői folytatnak, hogy fenntartsák a tőkelogika dominanciáját, s 
megakadályozzák a lehetséges alternatíva, a szellemi termelési mód uralomra jutását. 



8. fejezet 
 A kapitalizmus a szellemi termelési mód ellen 

A tőkét, mint az első fejezetekben bemutattuk, ambivalens viszony fűzi a szellemi termeléshez. Egyfelől 
– saját érdekében – támogatja, fejleszti a szellemi termelést, ami, ennek következtében a fejlett tőkés 
centrumokban ma már a gazdaság és a társadalmi lét megkerülhetetlen tényezője. Másfelől – minthogy a 
szellemi termelési mód az uralkodó tőkés termelési mód lehetséges alternatívája, és ezzel (legalább tudat 
alatt) a tőke képviselői is tisztában vannak – természetesen minden eszközzel akadályozni igyekszik azt, hogy 
a szellemi termelés növekvő súlya egy új termelési mód létrejöttéhez vezethessen. A tőke a szellemi 
termelés előretörését, minden következményével együtt, megpróbálja belül tartani a 
kapitalizmus rendszerén. Ebben a fejezetben azt szeretnénk bemutatni, hogy a tőke mely lépései 
szolgálják ezt a célt, különös tekintettel a korábbi államszocializmusok rekapitalizált társadalmaira, 
amelyekben az államszocialista időszakban a szellemi termelési módnak a fejlett centrumokbelinél 
bizonyos szempontokból gyengébb, más szempontokból viszont erősebb, mindenesetre egészen más 
típusú bázisai jöttek létre. 



Kapitalizmus az ezredfordulón 

A gyakran hangoztatott ideologikus vélekedés ellenére – „a mai világot már nem lehet a ’kapitalizmus’ 
kifejezéssel megragadni”, „ez már nem az a kapitalizmus”, stb. – az uralkodó termelési mód őszintébb 
szószólói maguk sem tagadják, hogy a világban uralkodó társadalmi formációt a tőketermelés 
mozgatja, vagyis hogy az itt-ott még létező államszocialista kísérletek és prekapitalista 
zárványok is egy olyan világtársadalom részeit alkotják, amelynek gazdasági, politikai és 
társadalmi rendszerét, domináns termelési módját nagyon is pontosan jellemzi a „kapitalizmus” 
kifejezés. 
  
Összefoglalva a mai kapitalizmusnak a szellemi termelési mód szempontjából leglényegibb jellemzőit, 
megállapíthatjuk, hogy ezek többsége a kapitalizmus egészére érvényes, egy részük e társadalmi forma 
újabb szakaszának fejleménye. 
  
Minden termelési módnak saját, a társadalom különböző alkotóelemeinek „rangját és befolyását kijelölő” 
és a különböző társadalmi (gazdasági, politikai, stb.) folyamatokat összerendező (és a rájuk vonatkozó 
eszményi elképzelések szerint: harmonizáló) alapelve van. Minden társadalom tele van ellentmondással és 
ellentétes törekvések küzdelmével, de ezeket az uralkodó alapelv jegyében integrálják. Az uralkodó alapelv 
önmagában sem nem pozitív, sem nem negatív, (hiszen pozitív és negatív lehetőségeket egyaránt 
tartalmaz), mindig kapcsolatban áll a nembeliséggel, az emberiség „örök”, és a Nem számára szükséges 
sajátosságaival – ezért is tud az adott korszakban integráló funkciót betölteni –, vagyis valamilyen módon 
az embereket összekötő mechanizmus. (S mint ilyen, mindig fűződnek hozzá pozitív asszociációk, 
mozgósító eszmények is). Ilyen kötőanyag az európai középkorban a „hűség{1284}”, a választott függőség 
milliószor megszegett, de mégis a társadalom szerveződését, a gazdaság működését, az egész kultúra 
alakulását meghatározó keresztény eszménye{1285}. S ilyen kötőanyag – az emberek szükségleteiből fakadó 
keresletet, és a tevékenységeikből fakadó kínálatot összekapcsoló – „piac”, illetve a hozzá kapcsolódó 
anyagi gyarapodás eszménye is. Mivel örök eszményekről van szó, ezek feltételezik egymást: (a piac 
működése szerződéses viszonyokon alapul, és azok – a szerződés érvényességének fennállásáig – szintén 
„hűséget” feltételeznek, mint ahogy másfelől az anyagi gyarapodás vágya a feudalizmusban is lényegi 
mozgatóerő, s a piac a feudális függésrendszeren belül is a gazdaság fontos tényezője); de egyáltalán nem 
mindegy, hogy milyen mozzanat az uralkodó: a feudalizmus egész rendszerét meghatározza, hogy a 
domináns mozzanat a vertikális függőség, a kapitalizmusét pedig, hogy a keresletek és kínálatok piaca, a 
haszontermelő áruviszony válik uralkodó mozzanattá{1286}. (A feudalizmusban az áruviszony alá van 
rendelve a vertikális függőségeknek, a kapitalizmusban az áruviszony és a haszonelv minden mást felülír, 
s így a vertikális függőségeknek is csak annyiban és csak úgy lehet szerepük, amennyiben és ahogyan az 
kedvező – s nem akadályozó – a haszontermelés szempontjából). A feudalizmus rendszerében a 
társadalmat az erőközpontok tekintélye mozgatja, a kapitalizmus alapvetően nem úgy működik, hogy 
egyes csoportok irányítják – ezért hamisak (és retrográdak) az „összeesküvés-elméletek”, amelyek egy 
feudális modellt vetítenek egy, a feudalizmusnál differenciáltabban működő társadalomra –; hanem a piaci 
mechanizmus{1287}. Ez a piaci mechanizmus valóban képes integrálni a társadalom legkülönfélébb 
működéseit, bár nem oly harmonikusan, és harmonizálóan, ahogy Adam Smith-ék ábrázolták, hanem 
súlyos egyenlőtlenségeket és ebből adódó feszültségeket termelve, hiszen a haszonelvnek, amely 
mozgatja, a másokkal szembeni előnyszerzés a lényege. Ugyanakkor – s éppen ezért is tud oly sikeresen 



fennmaradni – ugyanennek a haszonelvnek a lényegéhez a termelés (állandó) bővítése is hozzátartozik, 
ami viszont a korábbiakhoz képest általánosan növeli az emberi lehetőségeket{1288}. 
  
Így aztán – például Shakespeare-nek a pénz megrontó hatalmáról szóló, Marx által nagy egyetértéssel 
idézett szavai mellett – valós tapasztalatokat rögzítenek az olyan szövegek is, mint Montanarinak „A 
pénzről” 1683-ban (!) írott lelkendezése: „Olyannyira kiterjedt az egész földkerekségre a népek kölcsönös 
közlekedése, hogy csaknem azt mondhatjuk, az egész világ egyetlen várossá lett, melyben valamennyi áru 
örökös vására folyik és a pénz közvetítésével mindenki házában (?) otthon maradva megszerezheti és 
élvezheti mindazt, amit a föld, az állatok és az emberi iparkodás másutt megtermelt. (Csodálatos 
találmány ez)”.{1289} 
  
Az már a tizenkilencedik században világos volt, hogy a kapitalizmusban nem egyes emberek uralkodnak, 
hanem a tőke (és csak tőkéjük által – „a tőke” hatalmából részesedve – az egyes emberek); s hogy ezt a 
társadalmat kettős profitelv mozgatja: egyrészt – az individuális céltörekvések szintjén – természetesen az 
egyes ember profitmotivációja, másrészt azonban, mivel nem az egyes emberek irányítanak, hanem maga 
a (lélektelen) piaci mechanizmus, ezért az egyes emberek profitszerzési törekvéseinél jóval nagyobb erőt 
képvisel a profitorientált „össztőkés”: Marx „A tőké”-ben aprólékosan leírja, hogy milyen konkrét 
összefüggések biztosítják a profitot ezen az individuum-feletti szinten. (Elismételve a közismert tényt: 
mivel ha az egyes tőkés nem biztosítja az össztőke profitabilitását, ez az ő személyes bukását is okozza, 
így – bár az egyes tőkések hozhatnak az össztőke érdekei ellenében döntéseket –, a „piac”, amelyből 
mindannyian élnek, pontosabban maga a tőkelogika, amelyet valamennyien szolgálnak, afelé tereli őket, 
hogy az össztőke érdekeinek engedelmeskedjenek, s ekképpen a társadalom – mintegy „magától” – 
fenntartja az össztőke érdekeinek uralmát{1290}, vagyis a kapitalizmus rendszerét){1291}. Persze ez a „magától” 
csak arra vonatkozik, hogy ezek a társadalmi forma-fenntartó döntések nem mindig tudatosak, hanem 
csupán a tőkelogika követését feltételezik; ám mindez korántsem működne „magától”, ha nem alakult 
volna ki az intézményeknek (az államnak, a jognak, az erőszakszervezeteknek, a kultúra-formálásnak, az 
erkölcsnek, stb.) olyan rendszere, ami – ha kell, erővel, ha kell az erőnél többet érő „ésszel” – szavatolja a 
haszonelvű mechanizmus dominanciáját, integráló szerepét{1292}. Ezeket az intézményeket is részben 
tudatos, a haszonelvű polgári társadalom céljaival azonosuló egyéni elgondolások hozták létre, részben 
viszont megint csak maga a piac – illetve a haszonelvű tőkelogika – nyomta-szorította efelé (a 
tőkelogikával adekvát értékek, mint amilyen a szabadság-érték, a jogegyenlőség-érték, az 
individualitásérték, stb. előtérbe kerülésén keresztül) azokat, akik az intézményeket kigondolták, céljaikat 
megfogalmazták, létesítésüket megszavazták, működésüket fenntartják{1293}. És ez így van a mai napig{1294}. 
  
A rendszer alapjellegéből számos olyan vonás következik, amelyek kezdettől fogva korlátai a 
kapitalizmusnak, s amelyek mára már rendszerválsággá erősödtek: egy új, e korlátokat 
meghaladni képes termelési mód szükségességét jelezve. Az első fejezetekben számos ilyen, a 
rendszerválságot jelző sajátosságot soroltunk fel. Itt csak ismételten aláhúznánk, hogy ezek a rendszer 
alapjellegéből következnek. A piaci rendszer, mely túllép minden korábbi kiváltságon (s ezért ünneplik 
még olyan kritikusai is, mint Marx, „forradalmasítóként”), egyúttal eleve egyenlőtlen: a haszonelv, – bár 
követése olykor vezethet olyan fejlődéshez, amely mindenkit „előbbre visz”, s ezért a kereslet–kínálat-
mozgatta viszonyok valóban nem szükségképpen „zéró összegű” játszmák – alapjában mégis azt 
feltételezi, hogy egyesek oldalán haszon termelődik, amit mások megtermelnek, (tehát ezektől a másoktól 
vándorol azokhoz, akik a viszonyból profitálnak). Egyetlen tőkés vállalkozás sem érné meg (és nem is 
lenne „tőkés”), ha a benne keletkező haszon pusztán a vállalkozó befektetett munkájának értékével 



növelné meg a kiinduló alapot. Van nem-egyenlőtlen csereviszony: a közvetlen munkacserében például 
valóban a keresletek és kínálatok teljes egyensúlya valósulhat meg, mindkét oldalon kielégítve a keresletet, 
de ez nem tőkeviszony, és a kapitalizmus kezdettől fogva nem így működik. A keresletek – sőt, a 
szükségletek – mindenkinek előnyös szolgáltató kielégítése, amit a piac ideológiája a piacról hirdet{1295}, a 
kapitalista piacon nem működik. Először is, ebben a termelési módban a kínálati oldal diktál, a tőle 
telhető legnagyobb mértékben megszabva-irányítva a keresletet{1296}, és csak az így befolyásolt keresletet 
elégítik ki, ami igen alacsony szintre is lenyomható. Másrészt a keresletet – éppen azért, hogy az 
uralkodóvá, azaz öncélúvá vált piacnak folyton legyen mozgatója – sosem elégítik ki teljesen, s amikor ez 
lehetséges volna, akkor a kínálatot visszatartják, s inkább elpusztítják, a keresletet pedig minden erővel 
más irányba igyekeznek terelni. A haszonelv, mint említettük, egyrészt általános fejlődés, minőségjavulás 
forrása, másrészt azonban – és ez különösen érvényes a későkapitalizmus jelenére – minőségrontó is: 
egyrészt minél alacsonyabb szintű egy szükséglet, kereslete annál tömegesebb, ezért az össztőke érdeke 
nagy mértékben irányul a lefelé-nivellálásra; másrészt a társadalmi minőséget rontja az is, hogy a kínálat-
dominálta piac{1297} felesleges „szükségleteket”, sőt, káros szükségleteket is indukál{1298}. 
  
Abból, hogy a haszonelv a társadalom legfőbb mozgatója, az is következik, hogy (minden más 
társadalomtól eltérően) a tőkés társadalomban a gazdaság egyoldalú uralma érvényesül, ami csak egyike az 
emberi lét meghatározó erőinek{1299}. (A „haszon” egyoldalúan gazdasági kategória – amikor nem 
gazdasági értelemben használják, és például erkölcsi haszonról, érzelmi vagy intellektuális haszonról 
beszélnek, akkor is a gazdasági szemlélet uralma érvényesül, annak mérlegelő, „pragmatikus”, felhalmozó 
jellegét viszik át olyan területekre is, amelyeken nem ez lenne a legadekvátabb szempont). A gazdaság 
értékei mindenek felettivé válnak{1300}, minden más érték másodlagossá degradálódik, s bár a gazdaság 
sokféle értékteremtésnek a forrása, ilyen egyeduralma általános értékvesztéssel, tehát a társadalom 
számára súlyos ártalmakkal jár.{1301} (Ezt persze úgy is meg lehet fogalmazni, mint például Bell teszi, hogy a 
liberális társadalmak nem határoznak meg semmilyen végcélt – ezt a keresletre bízzák – csak az a lényeg 
számukra, hogy „nőjön a javak materiális outputja”. Ezt a lényeget sem határozza meg senki: az uralkodó 
mentalitás eredménye. Viszont a társadalmat – hivatkozik Bell itt Veblenre – mégsem a gazdaság, hanem 
alapvetően a kultúra értékrendszere szabályozza. Csakhogy – tehetjük hozzá – ezt az „értékrendszert” 
viszont nagyon is befolyásolják az uralkodóvá tett gazdasági értékek{1302}. Minden társadalom létrehoz 
olyan érdekeket és értékeket, amelyek a rendszer megerősítését szolgálják és olyanokat is, amelyek ellene 
hatnak. De az előbbiek mögött jóval több a hatalom, s ez így van a kapitalizmus haszonelvű 
társadalmában is. S ahogy a sok hatalom és sok pénz többnyire elegendő egy politikai választás 
megnyeréséhez, ugyanígy többnyire elegendő a társadalom értékhierarchiájának alakításához is){1303}. S itt a 
tőkés társadalom minőségrontó hatásainak egy újabb csoportját érhetjük tetten: a rendszer fenntartóinak 
– mint a konzerváló erőknek általában – érdekük a társadalom tömegeinek szellemi lefegyverzése, (hiszen így 
azok kevésbé képesek a rendszer alapjaival – és értékhierarchiáival – szemben hatékony kritikát 
gyakorolni, s egyáltalán felismerni a rendszerszintű ellentmondásokat){1304}. 
  
Mai kiteljesedett formájában a tőke a maga értékrendjét bonyolult hálózatok formájában érvényesíti. 
Valahogy úgy, ahogy Castells modellje is ábrázolja: „minden és mindenki, amihez vagy akihez a hálózatok 
értékelési szempontjai szerint nem társul érték, vagy megszűnik értékesnek lenni, leválasztódik a 
hálózatokról és végül kiselejteződik.(…) Ez a folyamat egész országokat, régiókat és népességeket tart 
állandóan mozgásban, ami egyenértékű a strukturális eredetű bizonytalansággal” (Castells, 2005, p.190). 
(Castells megfogalmazása nagyon diplomatikus, (mondhatni: eufemisztikus): ez az „állandó mozgás” az 
országok, régiók és népességek jelentős része számára leértékelődést, válságot, a „strukturális eredetű 



bizonytalanság” pedig a csaknem bizonyos leromlás állandó fenyegetését jelenti. S mint a korábbi fejezetekben 
már hangsúlyoztuk, mérhetetlen pazarlása az emberi energiáknak, (minthogy – ugyan „bármi” lehet 
haszonforrás, s így adott pillanatban preferált tényező, de – ugyanez a haszoncentrikus értékrend 
könyörtelenül leértékel minden olyan emberi tevékenységet, képességet és csoportot, ami vagy aki az 
adott pillanatban nem tűnik jó haszonforrásnak). Ekként a rendszer azoknak, akik az éppen preferált 
áramlatokat alkotják, a szabadság, a domináns „divatok” által leértékeltek számára a drasztikus 
szabadságkorlátozás világa. És ez is így van a mai napig{1305}. 
  

A tőke – mindent a maga haszonszerzése tárgyává változtatva – egyszerűen kisajátítja, 
eltulajdonítja az erőforrások jelentős részét. (S minthogy a haszonszerzést teszi a társadalom 
legfőbb mozgatóerejévé, ezt jogszerűvé is nyilvánítja). „A profit forrása a külső és belső 
természet esetében egyrészt az, hogy a tőke tulajdonosa hatalmi pozíciójánál fogva nem 
fizeti meg a nyújtott szolgáltatások árát a két mindent meghatározó – ám rejtve maradó – 
erőforrás-birtokosnak, a ’természet-üzemnek’ és a ’családüzemnek’” (Bogár, 2003, p. 17), az 
erőforrások újratermelési költségeit pedig egyszerűen ráhárítja a munkásokra, s hasonló – 
legalizált – erőszaktétellel lép fel a természettel szemben is. (Bogár, 2003, p. 35){1306}. S ahogy 
egy nemzedékkel korábbi szemtanú írja: „a dúsgazdagok mindegyike tucatnyi stratégiai 
pozíciót foglal el, s mindezekből további gazdagságot teremt magának” (Mills, 1962, p. 
128).{1307} 

  
Minthogy a tőkés társadalom történelmi szerepvállalásának kezdetén a tőke képviselői a társadalmi 
igazságtalanságok és egyenlőtlenségek elleni küzdelem élén álltak, a győzelmük után társadalmi rendként 
rögzült (újfajta) igazságtalan egyenlőtlenség: egyesek mások általi „szerződéses” kizsákmányolása – a 
tőkés termelési mód minden korábbinál pőrébb lényege – kezdettől fogva a tőkés társadalom 
mentegethetetlen, „önfertőző bűne”, s egy, a kapitalizmust meghaladó társadalom igényének legfőbb 
forrása. Ezt csak tetézi az a „létpusztítás”, amit a haszonlogika uralma az emberiség minden erőforrásával 
(és – mellesleg, de egyáltalán nem mellékes jelentőséggel – az ember szellemi, lelki tartalékaival is) művel. 
A munkásmozgalommal, s főként a szellemi termelés huszadik századi térnyerésével 
megjelentek a tőkés termelési módot egy igazságosabb jövő szempontjából támadó kihívások, s 
a tőke, fenntartva legfőbb jellemzőit, mindinkább status quo-védelemre kényszerült, s bár 
továbbfolytatta gazdasági előrenyomulását, történelmi és általános emberi, erkölcsi értelemben 
reakcióssá vált{1308}. (Az antikapitalista aktivitásra adott válasz volt a választójog általános kiterjesztése 
éppúgy, mint a haszonszerzésben az innováció – és ezzel a szellemi termelés – mind nagyobb szerephez 
juttatása, és a „jóléti társadalmi modell” bevezetése: mindezek, bár úgy alakították őket, hogy a tőkének is 
hasznot hozzanak, mégiscsak hátrálások voltak. De van, amikor a védekezés, a reakció agresszív formáit 
választják, elővéve a fasizmusok vagy katonai diktatúrák „kemény vonalát”; visszaszorítva a jóléti 
juttatásokat, vagy éppen a szellemi termelők bázisait támadva){1309}. 
  
Mindehhez a tőkétől formailag függetlenül működő, saját érdekeit is szolgáló, de alapvetően a 
tőkeuralom fenntartását alátámasztó politikai alrendszer nyújtja a tőke számára a legfőbb segítséget{1310}. A 
politikai rendszer legfőbb tényezője maga a polgári állam{1311}, ami ugyan látszólag alá van vetve az egyes 
pártok váltakozásának, s elvben mindig a győztes pártok által képviselt érdekek jegyében mozgósítja az 
államapparátust, a viszony azonban valójában fordított: az állam az a – minden politikai párt fölötti – 
entitás, amely magában egyesíti a (polgári politikai rendszerben) szétválasztott hatalmi ágakat, s amely 
működése egészében (a törvényhozói, végrehajtói, bírói hatalom összjátékában, és a mindezek 



működését – és persze a pártok működését is – megszabó játékszabályoknak, s egy – végső soron 
közvetlenül a tőke által mozgatott – „értelmező hatalom” /a „negyedik hatalmi ág”/ tematizációjának 
engedelmeskedve) biztosítja az uralkodó termelési mód és társadalmi rendszere fennmaradását. 
  

„Azáltal, hogy a magántulajdon a közösség alól emancipálódott, az állam a polgári 
társadalom mellett és rajta kívül álló különös létezéssé vált; de nem más, mint annak a 
szervezetnek a formája, melyet a burzsoák tulajdonuk és érdekeik kölcsönös biztosítására 
mind kifelé, mind befelé szükségszerűen maguknak adnak.” (Marx–Engels, 1960/2, MEM, 
3, p, 74){1312}. 
  
„A rendszer számára fokozatosan kicsiszolódó (…) megoldás (…)a tőkerendszer egészének 
működését biztosítani hivatott politikai állam (…) kiemelkedése, megerősödése{1313}. Azé az 
államé, amely a stabilitást veszélyeztető, (mert túl mohó) magántőkésekkel és a lázongó 
bérmunkásokkal szemben egyaránt a rendszer egészét (az össztőke rendszerét) védelmezi. 
Azé az államé, amely megvédi a tőkés vállalkozást a munkásaitól, és – bizonyos nem túl tág 
határokon belül – védelmezi a munkást a tőkés vállalkozó bizonyos túlkapásaival 
szemben{1314}. Azé az államé, amely az ’állammentes’ piacgazdaságot állami piacgazdaságra 
cseréli: törvényekkel – sőt, aktív beavatkozással – befolyásolja, szabályozza a 
nemzetgazdaság, a nemzeti piac működését. Azé az államé, amely a magántőke segítségére 
siet olyan nagy beruházások végrehajtásával, vagy megszervezésével, amelyek meghaladják a 
magántőke erejét, de annak növekedéséhez elengedhetetlenek (például út és vasútépítés). 
Azé az államé, amely a magántőke segítségére siet állami iskolarendszer felállításával, ahol a 
termelésben szükséges tudást elsajátító bérmunkások képzése és a bérmunkáslétbe többé-
kevésbé betagozódó ’civilizált’ bérmunkásság kiképzése egyaránt történik. Azé az államé, 
amely a magántőkések (és persze a bérmunkások) adóztatásával új intézményeket, 
foglalkozásokat teremt, hogy csökkentse – a rendszer stabilitására veszélyes – 
munkanélküliek számát. Azé az államé, amely új fogyasztási szükségleteket teremt a 
reklámozás, a tömegtájékoztatás, a tömegszórakoztatás különböző intézményeinek 
megteremtésével, illetve támogatásával.” (Tütő, 2009 p. 178). S hozzátehetjük: azé az államé, 
amely a tőke szükségletei szerint, ha „kell” háborúval folytatja a béke gazdasági-politikai 
akcióit{1315}. 
  
„A modern állam a maga sajátos történeti módozatában mindenekelőtt avégett jött létre, 
hogy átfogó ellenőrzést legyen képes gyakorolni a tőke mint antagonisztikusan strukturált 
társadalmi újratermelési rendszer különálló termelési egységeiből eredő zabolátlan 
centrifugális erők fölött.” (Mészáros, 2008, I.p. 97) {Az államnak} „A társadalmi-gazdasági 
újratermelési folyamat változó lendületével összhangban mindig igazítani kell szabályozó 
funkcióin, politikailag kiegészítve és fölerősítve a tőke uralmát azokkal az erőkkel szemben , 
amelyek kihívást merészelhetnének intézni az elosztás és fogyasztás roppant 
igazságtalanságai ellen. Továbbá az államnak egyre nagyobb mértékben magára kell vállalnia 
a közvetlen vásárló-fogyasztó fontos funkcióját is. Ebben a minőségében éppúgy 
gondoskodnia kell a társadalom egészének bizonyos reális szükségleteiről (az oktatástól az 
egészségügyig, az ún. infrastruktúra kiépítésétől és karbantartásától a társadalombiztosítási 
szolgáltatásokig), mint a túlnyomórészt ’mesterséges sóvárgások’ kielégítéséről.” (Mészáros, 
2008, I. p. 101). Esetenként pedig közvetlen segítséget is nyújt a tőkének: „nem 



felejtkezhetünk meg azonban arról sem, milyen nagy szerepet játszottak a dúsgazdagok 
vagyonának gyarapításában azok az adományok és juttatások, amelyekkel az állam – 
közvetlenül a nép vagyonának rovására – az egész nagyipar fejlődését támogatta” (Mills, 
1962, p. 113){1316}. 
  
„Teljesen félrevezető volna tehát magát az államot fölépítményként leírni. Mivel az állam a 
tőke totalizáló politikai vezénylő struktúrája – ami abszolúte létfontosságú az egész rendszer 
anyagi fönntartásához –, ezért nem redukálható fölépítményi státusra. (…) Az állam, mint a 
tőke átfogó politikai vezénylő struktúrája semmilyen értelemben nem bírhat a 
tőkerendszerhez képest önállósággal, merthogy szétszálazhatatlanul egy vele. Ugyanakkor az 
állam még nagyon távolról sem redukálható olyan meghatározásokra, amelyek közvetlenül 
következnek a tőke gazdasági funkcióiból. (…) az ideológiai fölépítményt – amit nem volna 
szabad összetéveszteni vagy egyszerűen egyenlőnek venni a ’jogi és politikai fölépítménnyel’, 
még kevésbé magával az állammal – szintén nem lehet másként értelmezhetővé tenni, csakis 
ha úgy értjük, mint ami redukálhatatlan közvetlen anyagi-gazdasági meghatározásokra, még 
ha erre vonatkozólag is szilárdan el kell utasítani a képzelt önállóságot (a függetlenség 
ideológiailag túlhajtott értelmében), amit gyakran megkísérelnek neki tulajdonítani”. 
(Mészáros, 2008, I. p. 113). „Ám a modern állam igazából a tőkerendszer anyagiságához 
tartozik, a terjeszkedésre irányuló és többletmunka-kiaknázó strukturális parancsolatának 
szükséges kohéziós dimenzióját testesíti meg”. (Mészáros, 2008, I. p. 115). 

  
Az államok (és az ezek keretében és ezek között folytatott politikai küzdelmek) ugyanakkor csak egyik – 
bár igen fontos eszközrendszerét alkotják a tőke uralmának. Kezdettől fogva létezett a tőke 
államhatárokon túlnyúló tevékenysége, s mára ez is igen összetett formát öltött. (Lényegében ez Hardt és 
Negri „Birodalma”). 
  

„A kényszerítő hatalmat, kissé leegyszerűsítve, a transznacionális, multinacionális vállalatok 
’gazdaságinak látszó’ intézményi hálózata jelenti. A modernitás tőkeviszonyának megélhetési, 
’testi’ kényszerét ez az alkomplexum gyakorolja a munkaerő és fogyasztóerő állatok tömegei 
felett. A munkaerő tulajdonosok egy kisebb hányada közvetlenül az ő alkalmazásukban áll, 
egy további jelentős hányada a beszállítóiknál, végül a maradék tömeg azokban a terekben, 
amelyeket közvetve úgy foszt ki ez a hatalmi intézmény, hogy ehhez a lokalitások 
megfélemlített, korrumpált elitjeit használja közvetítőként{1317}. Az így kifosztottak sanyarú 
helyzetére hivatkozva szokták a globalitás apologétái felhívni a figyelmet arra, hogy milyen 
szomorú sors vár mindazokra, akik, szerintük, ’kimaradnak a globalizációból’. (Pedig ez a 
globális ’roncstársadalom’ a globalitás legjellemzőbb ’anyagcsere végterméke’, tehát nagyon 
is ’belül’ van a globalitáson, csak mivel a globalitás urai ’odakinn’ tárolják őket, így sugallható 
a kívül maradottság hamis látszata.)” (Bogár, 2009, p. 19). 
  
„Az egyenlőtlen fejlődés leírja, miképpen hozzák létre a világ privilegizált országai{1318} a 
termelékenység és a profit mind fejlettebb rendszereit az alárendelt országok segítségével és 
azok rovására. Az egyenlőtlen csere arra a tényre vonatkozik, hogy a szegény országokban 
folyó termelés folyamatosan leértékelődik a világpiacon, így valójában a szegény országok 
pénzelik a gazdagokat, nem fordítva. (…) a kapitalista globalizáció mindamellett a lehető 
legrosszabb módon kezelte s kezeli ezt a megoldandó problémát – nem a munkaviszonyok 



világszerte érvényesülő kiegyenlítésével, hanem ellenkezőleg, az egyenlőtlenség és 
kiegyensúlyozatlanság perverz mechanizmusainak generálása által. Ma egyenlőtlen fejlődés és 
egyenlőtlen csere áll fenn Los Angeles gazdag és szegény körzetei, Moszkva és Szibéria, 
minden európai város centruma és külvárosai, a Mediterránum északi és déli szegélye, Japán 
északi és déli szigetei között – a sor korlátlanul folytatható”. (Hardt–Negri, 2004, pp. 163-
164).{1319} 
  
„A globalitás hatalmi intézményi rendszerének másik fő eleme a fegyelmező hatalmak világa. 
Az IMF, a Világbank, A WTO, a nagy hitelminősítő intézetek, illetve auditáló óriáscégek 
képezik e döntő jelentőségű institúció részeit. A fő feladatuk, hogy ők termeljék meg azt az 
ideológiát, amely a lokalitások alávetését megalapozza. Aligha véletlen, hogy a liberalizálás, 
deregulálás, privatizálás hármas jelszava 1989 nyarán az IMF székházában tartott 
konferencián, Washingtoni Konszenzus néven éppen e szervezetek vezetői által 
fogalmazódott meg. A stratégia lényege, hogy a lokalitások elitjeinek indoktrinációja 
segítségével a komprádor-kollaboráns viselkedési mintákat tegyék az egyetlen lehetséges 
kritériummá{1320}. És hogy természetesen szigorúan büntessenek minden ’elhajlást’ az 
ideológiai kánontól”. (Bogár, 2009, p. 20){1321}. 
  
„A neoliberális fordulatot elkerülő országokban a lecsúszási folyamatok(…) erősebbek, mint 
azokban, amelyek ilyen fordulatot végrehajtanak. (…) Valószínűleg a következőről van szó: 
a politikai rendszerváltásokat követően a nemzetközi pénzügyi-gazdasági szuperstruktúra 
azzal /is/ nyomást gyakorol a helyi elitekre a neoliberális fordulat kikényszerítése érdekében, 
hogy azoknak az országoknak a teljesítményét, amelyek elitjei eme fordulattól tartózkodnak 
(…) bonyolult mechanizmusokon keresztül a világpiacon leértékeli. (…) Így ezek az 
országok a vészes tőkehiány állapotába kerülnek, pontosabban maradnak. Ily módon ezen 
országok elitjei csakis a társadalom többségétől való fokozottabb erőforrás-átszivattyúzással 
– a szegénység tömegessé válásának árán – tudnak felhalmozni, gazdagodni”. (Szalai, 2008. 
p. 115). 
  
„Az állandó kölcsönhatás a globális piac erői és a jogi vagy politikai intézmények között 
három általános kategóriába vagy fokozatba csoportosítható: magán szerződések és a 
globális piacra vonatkozó felhatalmazás privát formái, melyeket a korporációk maguk 
alkotnak és menedzselnek; olyan szabályozó mechanizmusok, amelyek a nemzetállamok által 
kötött kereskedelmi szerződéseken keresztül létesülnek, amelyek közvetlenül kontrollálják a 
nemzetközi kereskedelem és termelés sajátos gyakorlatait; és azok az általános normák, 
amelyek a nemzetközi vagy globális szinten gyakorolnak hatást nemzetközi és nemzetek 
feletti intézményekre támaszkodva.” (Hardt–Negri, 2004, p. 169){1322}. 

  
(Ebben a fejezetben különösen sok a hivatkozás. Ezt azért tartottuk fontosnak, hogy kellőképpen 
érzékeltethessük: milyen sok nézőpontból, milyen sok oldalról váltak ma már nyilvánvalóvá a kapitalizmus 
ellentmondásai). 
  

Olyan, a tőkés rendszerrel szemben ellenségesnek nem nevezhető elemzők, mint James 
Galbraith is a tőke tudatosan alkalmazott nyers erőszakának látják a periférikus-félperiférikus 
országok gazdasági alárendelését (amelynek mindennapi gyakorlatától Magyarország is 



évtizedek óta szenved). Az IMF-ről írja: „A legsebezhetőbb országokat követelményekkel és 
megszorításokkal terhelik, azért, hogy a hatékony kilábalás lehetőségét kizáró feltételekkel ássák alá a 
legalapvetőbb emberi jogokat”. (Galbraith, 2009, p. 71) (Kiem.: K.Á. – K.G){1323}. Derrida 
pedig kijelenti: a demokráciáról, egyenlőségről folytatott diskurzus „inadekvát, némelykor 
képmutató és minden esetben formális és következetlen marad mindaddig, amíg a piac 
törvénye, a ’külső adósság’, a technikai-tudományos, katonai és gazdasági fejlődés 
egyenlőtlensége egy olyan szörnyű tényleges egyenlőtlenséget fog fenntartani, mint amilyen 
ma, inkább mint bármikor, az emberiség történelmét jellemzi.” (Derrida, 1995/1, p. 95){1324}. 

  
Az egyes államokon belül a rendszerintegráció fontos része a „demokratikus” intézmények (kontrollokat, 
kiegyensúlyozó mechanizmusokat is biztosító) működése. Ezzel szemben: 
  

„A globális főhatalom illegitim: senki sem választja, senki sem ellenőrzi. Rombolja az ember 
külső és belső természetét”. (Bogár, 2007/2, p. 44). 

  
Ez a kontrollálatlan nemzetek fölötti hatalom ma az egész tőkés termelési mód motorja; a tőkehaszon 
egyik legfőbb forrását a világrendszer mozgásai jelentik{1325}. A tőke másik, – könyvünk fő témája 
szempontjából leglényegesebb – mai jellemzője, hogy a kizsákmányolás hagyományos formáinak 
fennmaradása mellett a tőke képviselete egyre nagyobb súlyt fektet a termelésben főszerepre 
jutott szellemi termelők alávetésére. (Ennek technikáit e fejezet későbbi alfejezeteiben részletezzük). 
De a kapitalizmus világban játszott szerepének mai jellemzőit értékelve senki sem tekinthet el attól a 
ténytől, hogy évtizedek óta állandósultak a válságjelzések, a rendszer negatívumainak észlelése és 
kinyilvánítása, és a rendszer védelmezőinek is igazából az maradt a legfőbb érve, hogy a kapitalista 
demokráciák teljesítményét olyan rendszerekhez viszonyítsa, (államszocializmus, iszlám fundamentalista 
államok, stb.) amelyek még rosszabbaknak tüntethetők fel. 
  
(Persze, mint ez többször szóba került már könyvünkben, a kapitalizmus sokféle: egészen más arcát 
mutatja a fejlett centrumokban, mint a perifériákon, a Távol-Keleten, mint az Egyesült Államokban, 
konjunkturális szakaszokban és válságidőszakban, monetarista vagy jóléti gazdaságpolitikák érvényesülése 
idején, stb. Arcának vannak kedvezőbb és sötétebb vonásai. Ebben a könyvben azonban a 
kapitalizmussal is csak a szellemi termelési mód szempontjából foglalkozunk; s míg az első fejezetekben 
azt emeltük ki, hogy miképpen segíti elő – saját érdekeinek engedelmeskedve – maga a tőke a szellemi 
termelési mód feltételeinek kialakulását, ebben a fejezetben inkább azokra a vonásaira koncentrálunk, 
amelyek akadályokként emelkednek a szellemi termelési mód kibontakozása előtt). 



Válságban 

A Római Klub tudósai a kapitalista világrendszer súlyos ellentmondásait jelző 10 alapvető válságot 
neveznek meg (már a nyolcvanas években): demográfiai válság; a világ jelentős területein az éhezés 
tragédiái; a bioszféra pusztítása; tartósodó világgazdasági válság (az energiaforrások válsága, pénz-válság, 
tartós munkanélküliség, növekedési válság, túlfogyasztás); a militarizálódás; a társadalmak belső 
erőszakossága, közömbössége, elidegenedettsége (a városokba zsúfolt tömegek létformájának anyagias, 
önző jellege); a technika, tudomány öncélúvá válása; az intézmények elöregedése, rugalmatlanná válása, 
az Észak–Dél (és a Nyugat–Kelet) közötti szakadék növekedése; az irányítás válsága. Megállapítják, hogy 
kultúránk lemaradt technológiánk mögött, a gazdaság imperatívuszai szembekerültek a közjó 
szempontjaival{1326}, az ember egyoldalú „munkavégzővé” degradálódott, a tudomány a „gazdagok” és a 
fegyverkezés szolgájává silányult, a gazdaság az etika fölé kerekedett. A társadalom „immunrendszere” 
nem működik többé: a talaj lerablása, az elsivatagosító legeltetés, a városok túlnövekedése, a környezet 
szennyezése, az élelemellátás, az egészségügy, a foglalkoztatás, az oktatás válsága, a közrend felbomlása 
ennek a (vész) jelzései. (Peccei, 1984){1327}. Castells – kissé túl szelíd – kapitalizmus-kritikájában az 
egyenlőtlenséget, a társadalom túlságos polarizációját, a szegénység, nyomor tényeit, a túl-
kizsákmányolást{1328} és a „perverz integrációt” emlegeti (utóbbin az egyre nagyobb tömegeknek a bűnöző-
gazdaságban való foglalkoztatását, munkavégzését érti). (Castells, 2007, p.p.88-89). 
  
De nem csak a sokak által sorolt visszataszító jelenségek mutatják a tőke válságát: a kapitalizmus 
elveszítette filozófiai-ideológiai étoszát is. 
  
A rendszerintegráció alapjául szolgáló „gazdasági racionalitás”, ami még Weber számára 
követhető eszmény lehetett{1329}, egyre inkább önpusztító arcát mutatja. Habermas megállapítja, hogy a 
kapitalizmusnak addig van/volt jogosultsága, amíg a racionalitást – az egész Nem érdekében – fel kellett 
szabadítani, de mára az instabilitás állapotába került, mert „a kognitív-instrumentális racionalitásnak az 
állam és a gazdaság területén kívül is elsőbbséget ad a morális-gyakorlati és az esztétikai-gyakorlati 
racionalitás rovására” (Habermas, 1985, p. 77). A „szakemberi” (kognitív-instrumentális) és élvezeti 
(esztétikai-gyakorlati) racionalitás intézményesülése következett be, kiszorítva a testvériségetikát{1330}. 
„Végül is tehát éppen az a vallásos formában artikulált szükséglet, amely a racionális formák 
hajtóerejét képezte, marad vissza kielégítetlenül, – az a szükséglet, hogy a világ értelmes 
folyamat legyen”. (Habermas, 1985, p.79). Az etika ilyetén degradálása nagyon is gyakorlati módon 
nyilvánul meg a tőkeérdekek érvényesítése során, az egyének könyörtelen kizsákmányolásától a nemzetek 
közötti viszonyok brutális erőfölény-politikáján keresztül egészen addig, hogy a kapitalista versenyben a 
tisztességes tőkés általában nem igen marad fenn a tisztességtelen mellett, (hiszen amaz skrupulus-
nélkülisége következtében természetesen nagyobb hasznot présel ki a neki alávetetettekből, a versenyben 
pedig nem habozik olyan erőszakos eszközöket alkalmazni, amitől versenytársa – etikával-
„fertőzöttségének” köszönhetően – tartózkodik). 
  
A racionalitás-eszmény követése a későkapitalizmusban egyre irracionálisabb formákat ölt. 
Azért is, mert a haszonracionalizmusnak minden mást maga alá vető uralma következtében az összes 
alávetett létterület sérül, torzul, és ez az összműködést mind irracionálisabbá teszi; de azért is, mert a 
haszonracionalista célkövetés mind nagyobb mértékben támaszkodik az instrumentális racionalizmus 



eszközeire, ennek következtében a társadalom működései mind bürokratizáltabbakká lesznek, a 
bürokratikus szemlélet és szerveződés formalizmusa pedig – mint az életre húzott kényszerzubbony – 
maga az irracionalitás. Habermas a monaterizálást és a bürokratizációt az „életvilág gyarmatosítása” 
következtében létrejövő patológiákként jellemzi. (Habermas, 1985). 
  
A kapitalizmus ezen szakaszában – mint minden hanyatló szervezetben – a hanyatlás leépít addig jól 
működő funkciókat. A jóléti társadalomról egyszeriben felismerik, hogy „ésszerűtlen” – persze az is a 
rövidtávú haszonelv szempontjából, és amíg a társadalom a tőkés termelési mód és annak haszon-
centrikus értékrendje alapján áll, ez az „ésszerűtlenség” mindig felpanaszolható –; és elkezdik 
visszavenni, leépíteni ezeket az „ésszerűtlen” mechanizmusokat{1331}. Dyer Witheford erre a folyamatra 
reagálva idézi Mc Murtryt, aki egy 1996-os online írásában a kapitalizmus legújabb szakaszát 
rosszindulatú daganathoz hasonlította, amely felzabálja a társadalom immunrendszerét (a szociális 
rendszerek, az egészségügy, stb. hálózatát). (Dyer-Witheford, 1999, p. 17).{1332} (S itt megint említhető a 
filozófiai-ideológiai illetve etikai alapok felszámolása is){1333}. 
  
Beck „rizikótársadalma” az életérzés szintjén reagálja le az etikai felbomlást. A világ mindinkább 
fenyegetettnek és fenyegetőnek tűnik. A „terrorizmus” behatol a mindennapi életbe, amely – alig 
érzékelhető apró lépésekkel – kezdi mindinkább az ostromlott erőd (vagy a római birodalmat 
sündisznóállásba kényszerítő barbár népek ellen felhúzott limes) képét ölteni. Az iskolákban fegyvert 
jelző beléptető rendszerek jelennek meg, a repülőtereken (a rossz tapasztalatok hatására) már az 
ivóvízben is robbanóanyagot látva egy deciliterre korlátozzák a gépre vihető folyadékok mennyiségét, az 
utasokat a testet gyakorlatilag lemeztelenítő testszkennerek elé sorakoztatják, s a diktatúrákra emlékeztető 
biztonsági rendszerek éppoly fenyegetőek, és éppúgy az etikai világrend felbomlásának szimptómái, mint 
azok a jelenségek, amelyek ellen védekeznek: a tanárok diákok és szülők általi terrorizálása, az iskolai 
fegyveres támadások, öngyilkos merényletek, túszejtések, a repülőgépek elrablásával való zsarolás. Az oly 
sokszor idézett párhuzam e tekintetben is érvényes: a későrómai birodalomban is összefüggött a 
birodalom megroppanása és hátrálása az erkölcsi széteséssel, s ennek seregnyi egyéb jele 
látható a mai tőkés világban is. A „panem et circenses”{1334} jegyében az (iszonyodó és/vagy 
„kellemes”) borzongásra felkínált látványosságok, az erőszak és a pornográfia kultusza (az 
önmegvalósítás és a szerelem helyére lépve), a „feleslegesség” mind tömegesebbé váló érzése (ahogy 
újabb s újabb nemzedékeknek válik alapélményévé, hogy a társadalomnak nincs szüksége rájuk); a „tanult 
tehetetlenség” érzésének terjedése, a világ alakíthatóságába vetett hit erodálódása, s ezzel a passzivitás 
eluralkodása – az antik értelemben vett proletarizáció. 
  
Mind nyersebb lesz a haszonelv uralma. A tőke képviselői a szociális rendszerek visszavételét azzal a 
látszólag realista, valójában a nyers kizsákmányolás realitását támogató kijelentéssel kísérik, hogy „nincs 
többé ingyenebéd” (ami úgy tünteti fel, mintha ezek a szociális rendszerek a tőke jótékony adományai 
lennének, nem pedig, mint a valóságban, az emberektől elvett javak töredékének kompenzáló visszajuttatása); s 
szenvedélyesen érvelnek amellett, hogy ezek a szociális rendszerek ésszerűtlenek, mert nem ösztönöznek 
kellőképpen munkára, (mintha az embereket erővel kellene munkára ösztönözni – ami úgy is van minden 
társadalomban, ahol az emberek nem rendelkeznek saját munkájuk felett, vagyis rabszolgák, jobbágyok, vagy 
proletárok; – ezzel az érveléssel a tőke egyszersmind tehát bevallja, hogy az embereket voltaképpen 
munkavégző „rabszolgáinak” tekinti). Mindenesetre erősödik a „mindennek ára van” szemlélet, s ez az 
emberi kapcsolatokat is mind több gyanakvással terheli, hiszen egy olyan világban, amelyben mindennek 



az ára a lényege, ha valami jót kap az ember, nagy valószínűséggel számíthat arra, hogy annak is biztosan 
meglesz a – megfizetendő – ára. 
  
Mindez a rövidtávú gondolkodás terjedésének is kedvez. A haszonelv uralma – a piac kiszámíthatatlan 
változásai miatt – mindig is a jelenorientációra, a jelen lehetőségeinek mind nagyobb hasznot hozó 
kiaknázására sarkall, s különösen így van ez a válságidőszakokban, amikor a szűkülő lehetőségekért 
kiéleződő verseny mindig nyersebben juttatja érvényre a rendszer alapsajátosságait. Valamilyen 
mértékben persze – az előnyszerzés eszközeként – mindig fontos a tőkének a jövőépítés, a tervezés is, de 
mivel ez is alá van vetve a haszonlogikának, mint a korábbi fejezetekben utaltunk rá, a szellemi termelés 
előretörésének vívmányait is úgy használják fel, hogy az a tőkehaszon növeléséhez vezessen: 
  

Egyrészt: „A technikai fejlődés általános tendenciája az, hogy egyre kevesebb élőmunka-
mennyiséggel lehet előállítani ugyanannyi (sőt több) terméket. A tőkés gazdálkodás 
körülményei között a technikai fejlesztés a konkurenciában való helytállás végső, s ezért 
elengedhetetlen eszköze. Ebben a termelési módban azonban a technikai fejlődés jóvoltából 
felszabaduló idő nem egyenletesen oszlik meg a társadalom tagjai között, hanem a 
munkanélküliek oldalán halmozódik fel, miközben a vállalati költséghatékonyság az egyes 
foglalkoztatottaktól mind több munka elvégzését követeli{1335}”. (Artner, 2006, p. 111) 
„Ekképpen a társadalmi polarizáció nő, a munkaerejük eladására kényszerülők közül pedig 
növekvő mértékben vesztes az is, akit integrál a rendszer (aki dolgozhat), és az is, aki nem (a 
munkanélküli)” (Artner, 2006, p. 118). „A munkát kapó ’szerencsések’ többet, 
intenzívebben, teljesítménynövekedésüket nem tükröző bérekért, gyengébb érdekvédelem 
mellett kénytelenek dolgozni”. (Artner, 2006, p. 131). „a munkaerő értékét ára alá szorítják 
le” (…) {A válságban csak az történik, hogy e tekintetben is pőrébben mutatkozik meg a 
tőke arculata}: „A rendszer többé már nem a támogatottságra, társadalmi konszenzusra, a 
megvásárolt ’munkabékére’ épül, hanem egyre inkább a gazdasági elrettentésre, a tőke 
diktatúrájára. A munkaerő értéke akár a minimumra, sőt, az alá szorítható, hiszen ’kidőlése’ 
esetén (a növekvő tartaléksereg jóvoltából) van helyette más.” (Artner, 2006, pp. 120-
121){1336}. 
  
Másrészt: „a termelékenység növelését célzó fáradozások során mindig eltekintettek és 
eltekintenek az ehhez kapcsolódó kockázatoktól. A tudományos-műszaki kíváncsiság 
elsősorban a termelékenységből fakadó haszonra irányul, és csak ez után, s gyakran még csak 
nem is második lépésként gondolkodnak el az ide kapcsolódó veszélyeken”. (Beck, 2003, p 
90){1337}. „A kockázatok terjedése és értékesítése azonban korántsem jelent szakítást a 
kapitalista fejlődés logikájával, inkább új, magasabb szintre emeli azt. A modernizáció 
kockázataiban nagy üzlet rejlik. (…) A civilizációs kockázatok feneketlen szükséglet-edényt 
alkotnak, amely (…) önmagát termeli újra”. (Beck, 2003 p 31-32) „Ilyen körülmények között 
a tudósok bármit tesznek, mérnek, kérdeznek, feltételeznek, ellenőriznek, ezzel egészségi 
állapotot, gazdasági érdekeket, tulajdonjogokat, illetékességi köröket, hatalmi 
jogosítványokat mozdítanak elő vagy csorbítanak”. (Beck, 2003 p 124/a){1338}. 

  
A tőke ily módon mind totálisabb diktatúrát gyakorol, s azok az esetek, amikor kiderül, hogy a 
haszon érdekében emberek tömegeit teszik ki egészségi kockázatoknak vagy pusztítják el a 
„szabad világ” nevében folytatott háborúkban, csak sűrített megnyilvánulásai annak, amire a 



mindennapokban is sor kerül, s amit a válsághelyzetekben csak cinikus nyersességgel tesznek 
láthatóvá. 
  

Mindennek következtében is „a szereplőkben eluralkodik egy igen veszélyesen patologikus 
logika, miszerint, ha én nagyobb kárt tudok tudok okozni a másiknak, mint ő nekem, akkor 
az számomra ’nyereség’. Régóta tudjuk, hogy egy közösség önmaga által való elpusztításának 
ez a legbiztosabb módja”. (Bogár, 2009, p. 47). 

  
Arról lesz még szó, hogy a tőke milyen eszközökkel éri el, hogy mindennek dacára megőrizze a 
fennmaradásához szükséges társadalmi támogatottságot, de ebből a szempontból a leglényegesebb az, 
hogy a tőkés társadalom az embereket az élvezetek, a fogyasztás felől megközelítve{1339} tetszés 
szerint irányíthatóvá teszi, azt sugallja nekik, hogy saját szükségleteiket követik, amikor 
valójában a tőke által eléjük vetített vágyképek után mozdulnak{1340}, s az így kondicionált 
emberek irányíthatósága és irányítottsága akkor is fennmarad, amikor (a válságidőszakokban) e 
pszeudo-szükségletek kielégítését is megvonják tőlük. 
  
A „kívülről irányított ember” (Riesman) társadalmának kiteljesedése{1341} az egyik legfőbb válságjelenség. Az 
emberi társadalom fejlődésének kulcsa a Nemnek és egyéneinek olyan egyensúlya, amelyben az egyén 
képes nembelisége jegyében cselekedni, ez jelenti az etikai cselekvést; az ilyen cselekvés lehetőségét a 
„szabad akaratra” épülő etikák kifejlődése előtt az egyén közvetlen társadalomba-ágyazottsága 
biztosította, az egyéneknek a társadalomról való leszakadása, a társadalom individualizálódása után pedig 
a társadalmi nézőpontot, a „nembeliséget” közvetítő etikák{1342}. Ez az etikai alapállás – mint Bauman is 
hangsúlyozza – összefügg a behelyettesíthetetlenség, a „csak én tehetem meg” tudatával (Bauman, 2003): 
a „kívülről irányított” emberek világában éppen ez szűnik meg. Egy olyan társadalom, amelyben az 
egyes ember nem látja, hogy mit tehetne a „társadalomért”, és nem is érzi ennek szükségét, 
(amelyben – állapítja meg Bauman – nincs ideális célállapot és ezzel összefüggésben nincs 
társadalomegészben való gondolkodás sem; amelyben a ráció, a hasznosság eszménye szembekerült a 
szeretetelvvel, az értéktelítettséggel){1343} – nem alkalmas többé arra, hogy „a Társadalommal” 
azonosítsák, vagyis elveszítette történelmi létjogosultságát. (Ennek csak megjelenésformája a 
makrostruktúrában, hogy a politika nem tud úrrá lenni a globális folyamatokon, s civilizációnk azon 
gyöngesége is – idézi Bauman fenti gondolatmenetében Castoriadist – hogy felhagyott azzal, hogy önmagát 
megkérdőjelezze, és így nem is ismer fel semmilyen alternatívát. A jövőtlenség és a –„belülről irányító” – 
etikai alapállás hiánya egymást hozzák létre). 
  

Így aztán „Minthogy a modernizáció folyamatában a legerősebb országok exportálják 
intézményi formáikat az alárendelt országoknak, a posztmodernizáció jelenlegi folyamatában 
amit exportálnak, az az intézmények általános válsága. A Birodalom intézményi struktúrája 
hasonló egy vírussal fertőzött szoftver-programhoz”. (Hardt–Negri, 2001, pp. 197-198). 
  
Ez a „Birodalom” mindenképpen egy antropológiai, történelmi értelemben válságba került 
társadalom képét nyújtja, de – amíg össze nem omlik – működik{1344}. A működést az adott 
(globális) társadalomegész irányítására kialakult mechanizmusok – valóban a gépezetek, 
mechanizmusok automatizmusával működő – rendszere biztosítja. E működésből Hardt és 
Negri azt emeli ki, hogy „A birodalmi irányítás általános apparátusa jelenleg három 
elkülöníthető mozzanatból áll. Az első a Birodalom nagylelkű, liberális arca. (…) A benne 



foglalt semleges közömbösség (és jelentéktelenség) törvénye az általános alap, abban az 
értelemben, hogy egyenlően vonatkozik minden szubjektumra, aki vagy ami a birodalom 
uralma alatt létezik vagy létezhet. (…) A birodalmi kontroll második mozzanata a 
differenciális mozzanat, ami magával hozza a birodalom világán belül elfogadott 
különbségek megerősítését. (…) Általában a Birodalom nem hoz létre különbségeket. 
Elfogadja az adott különbségeket és felhasználja őket, ’dolgozik velük’. (…) A birodalmi 
’megoldás nem fogja tagadni vagy tompítani ezeket a különbségeket, sőt, megerősíti őket és 
felhasználja a hatalomgyakorlás tényleges apparátusában. Az ’oszd meg és hódíts’ így 
valójában nem pontos megfogalmazása a birodalmi stratégiának. Az a gyakoribb, hogy a 
Birodalom nem megosztást hoz létre, hanem felismerve a létező és lehetséges 
különbségeket, dicsőíti és a hatalomgyakorlás általános gazdaságán belül menedzseli azokat. 
A Birodalom hármas parancsolata: bekebelezni, megkülönböztetni, menedzselni” (Hardt–
Negri, 2001, pp. 198–201). A különbségeket „kulturalizálják”, kulturális eltérések számlájára 
írják, illetve alacsonyabb síkokra bontják le, s ezzel elrejtik a valóságos összefüggéseket, a 
hatalmi viszonyokból adódó egyenlőtlenséget. „Azt láthatjuk, hogy a birodalmi szuverenitás 
(…) nem egy központi konfliktus körül szerveződik, hanem mikrokonfliktusok rugalmas 
hálózatán keresztül”. (Hardt–Negri, 2001, p. 201). Ezek és az ehhez hasonló 
mechanizmusok még sokáig biztosíthatják a tőkés társadalom világrendjének 
fennmaradását{1345}. De a történelmi értelemben már halálraítélt kapitalizmusnak ezen kívül is 
vannak még (nem jelentéktelen) tartalékai. 



A kapitalizmus tartalékai 

A tőkés termelési mód egyik legfőbb tartaléka személyi összetételének rugalmassága, az, hogy a 
hatalom semmilyen formája, semelyik szintje sem személyfüggően működik. Az össztőke, a 
termelési mód fenntartása érdekében bármely politikai, gazdasági tényező, elv vagy ideológia 
gyorsan lecserélhető, felváltható, s a tőkés érdekek védelmére így mindig újabb s újabb 
érdekképviselők „húzhatók elő a kalapból”{1346}. 
  

Marx ennek gazdasági alapjáról az alábbiakat írja: „A kamatozó tőkét, amely a tőkés termelési 
mód lényeges eleme, az uzsoratőkétől nem természete vagy jellege különbözteti meg. A 
különbség csak abban rejlik, hogy más körülmények között működik, s így egészen más 
kölcsönvevő kerül szembe a kölcsönadóval. Még akkor is, ha egy vagyontalan ember kap 
hitelt, mint gyáros vagy kereskedő, ez azért történik, mert bíznak abban, hogy a kölcsönvett 
tőkével tőkésként fog működni, meg nem fizetett munkát fog elsajátítani. A hitelt mint 
potenciális tőkés kapja. Ez a körülmény, amelyet a kapitalizmust védelmező közgazdászok 
annyira csodálatosnak tartanak, hogy ti. egy vagyontalan, de megfelelő energiával, 
megbízhatósággal, képességekkel és szakértelemmel rendelkező ember ily módon tőkéssé 
válhat – hiszen általában a tőkés termelési módban mindenkinek a kereskedelmi értékét 
többé-kevésbé helyesen becsülik fel – bármennyire nem kívánatos a már meglevő egyes 
tőkések számára, akik ellen állandóan új szerencselovagok egész sorát küldi harcba, 
ugyanakkor megszilárdítja magának a tőkének az uralmát, kiszélesíti alapját, s lehetővé teszi 
számára, hogy a társadalom alsóbb rétegeiből állandóan újabb erőkkel frissüljön fel. (…) Az 
uralkodó osztály uralma annál szilárdabb és veszélyesebb, mennél inkább ért ahhoz, hogy az 
elnyomott osztályok legjelentékenyebb embereit soraiba fogadja”. (Marx, 1951, III/662). 

  
E könyvben már több ízben szó volt arról, hogy a tőkés centrumok lényegében elvesztették belső 
vitalizáló erejüket. Ugyanakkor – a fent említett törvény globális érvényesülésének megnyilvánulásaként – 
újabb és újabb aspiránsok léphetnek fel azzal az igénnyel, hogy a tőkés centrum részét alkossák, 
a centrumok jólétének vonzereje folytán pedig ehhez bőséges hajtóanyag található a szegényebb 
országok polgárainak sóvárgásában. A tőkés termelési mód legfőbb tartalékát ezek a ma igen 
szegény társadalmak jelenthetik. 
  

„Az imperialista viszonyrendszer miatt az elnyomorodás különösképpen súlyossá, 
széleskörűvé és látszólag megoldhatatlanná válik a globális Dél országaiban. Ez azzal az 
ironikus mellékhatással jár, hogy létrejön egy népesség, amely ugyan vágyik a forradalmi 
újraelosztásra, de egyben fogékony lehet a növekedésre buzdító felhívásokra is, mivel e 
népesség tagjai igyekeznek csökkenteni az óriási szakadékot, amely a saját fogyasztásuk és a 
birodalmi metropoliszokban szokásos fogyasztási szint között tátong”. (Wallis, 2010, p. 
99).{1347} 

  
A tőkés társadalom továbbélésének esélyeit – az államszocialista rendszerek általános bukása s ezzel a 
proletárforradalmakhoz fűződő illúziók szétfoszlása után (ami ugyanakkor az antikapitalista erők ezen 
zsákutcába terelésének lehetőségét is csökkentette) – jelentős mértékben az biztosítja, hogy a 



kapitalizmus alternatíváját jelenthető társadalom képviselői, a szellemi termelők többségükben 
nem ébredtek még történelmi szerepük öntudatára{1348}. Részben a tőke nemsokára részletezendő 
ügyes manipulációinak, részben a történelem során létrejött megoszlásaiknak, egymással való 
szembekerüléseiknek köszönhetően a szellemi termelők nem látják egymásban a közös érdekűt. A 
világban objektíve a két termelési mód küzdelme, versenye folyik, de ez egyelőre nem nyilvánul 
meg két hasonló erejű történelmi szubjektum szembenállásában, a fő kérdésben csak a 
tőkeérdekek oldalán van tudatos egység. (Márpedig amikor két elv küzdelme folyik, akkor minden, 
ami az egyik oldal egységét gyengíti, erősíti a másikat; ily módon még a semlegességnek is apologetikus 
hatása van). 
  
Az eddigieket összefoglalva tehát: jelenleg egy antropológiai-történelmi értelemben egyre látványosabban 
hanyatló, igazságtalan egyenlőtlenségeit egyre fokozottabban érvényesítő, de civilizációs vívmányaival, 
fogyasztói kínálatával még sokakra hatni képes rendszer áll szemben egy még csak arcát kereső új 
társadalom képviselőivel, akik (illetve akik közül sokan) a maguk helyét még sok vonatkozásban a régi 
rendszeren belül vélik megtalálni. 
  
A tőke (önfenntartó) érdeke, hogy ez minél tovább így is maradjon. A szellemi termelés ne váljék egy új 
társadalmi formáció alapjává, hanem – ahogy eddig, s ha lehet még nagyobb mértékben – a 
tőkeérdekeket szolgálja. A tőke tehát jelenleg elszánt (és tudatos) harcot folytat a szellemi termelési 
mód ellen. Ezt a harcot több eszköz (sőt, eszközcsoport) egyidejű alkalmazásával igyekszik 
megnyerni. 1. Egyik fő eszköze a szellemi termelők súlyának csökkentése, illetve – ahol csak 
lehet – a szellemi termelők mind nagyobb mértékű proletarizálása. (E tekintetben hasonló 
lépéseket téve, mint a munkásság tizennyolc-tizenkilencedik századi proletarizációja során). 2. Egy ezzel 
ellentétes irányú eszköz a szellemi termelők, az értelmiség egy jelentős részének elitizálása; s – 
szándéka szerint – ezzel egyfelől a fennálló hatalmi rendszer oldalára állítása, másfelől 
szembefordítása a társadalom egyéb csoportjaival. 3. A három fő szellemi termelői funkció 
mindenáron való különtartása; (ezek egyesülése ugyanis a szellemi termelési mód megszerveződését 
jelentené). 4. A tőke szempontjait tükröző frontvonalak mentén a szellemi termelők további 
megosztása, egymás ellen kijátszása. 5. Általános, mind a szellemi termelőkre, mind a 
társadalom többi résztvevőjére irányuló tudatbefolyásoló offenzíva annak érdekében, hogy 
elfedjék a fennálló rendszer lényegét és lényegi viszonyait, s távol tartsák az embereket a 
szellemi termelési mód jelentette alternatíva felismerésétől. 
  
A fejezet hátralévő részében a tőkeérdekek képviselői által alkalmazott ezen eszközöket szeretnénk 
áttekinteni és összegezni. 



A szellemi termelők súlyának csökkentése, az értelmiség proletarizációja 

„Miben áll mármost a munka külsővé-idegenné válása? Először is abban, hogy a munka a 
munkás számára külsőleges, azaz nem tartozik lényegéhez, hogy tehát munkájában magát nem 
igenli, hanem tagadja, nem jól, hanem boldogtalannak érzi, nem fejt ki szabad fizikai és 
szellemi energiát, hanem fizikumát sanyargatja és szellemét tönkreteszi. Ezért a munkás csak 
a munkán kívül érzi magát magánál levőnek, a munkában pedig magán kívül levőnek. 
Otthon akkor van, amikor nem dolgozik, és amikor dolgozik, akkor nincs otthon. Munkája 
ennélfogva nem önkéntes, hanem kényszerű, kényszermunka. Ezért nem szükséglet 
kielégítése, hanem csak eszköz rajta kívül levő szükségletek kielégítésére. A munka idegensége 
tisztán előtűnik abban, hogy mihelyt nem egzisztál fizikai vagy egyéb kényszer, úgy 
menekülnek előle, mint a dögvész elől. A külsőleges munka, az a munka, amelyben az ember 
külsővé-idegenné válik. Az önfeláldozás, a sanyargatás munkája. Végül a munka 
külsőlegessége a munkás számára megjelenik abban, hogy nem az ő sajátja, hanem 
másvalakié, hogy nem az övé, hogy benne ő nem önmagához, hanem másvalakihez 
tartozik”. (Marx, 1981, MEM, 42, p. 86). 

  
Az előző fejezetben már idéztük ezt a marxi szöveget az elidegenedésről. Ám az utolsó időkig ez a 
szellemi termelő munkájára nem volt érvényes, mert azt meghagyták részben az „övének”. Mióta 
azonban a tőke fő táplálója a szellemi termelés, a szellemi termék egészében a tőke összetevőjévé válván, ez 
is mind inkább elszakad létrehozójától{1349}, és a szellemi termelők egyre nagyobb tömege is olyan 
munkássá lesz, akinek a munkája és annak terméke „külsővé-idegenné” válik a számára. 
  
Marx korában a munka elidegenedése során a tudomány került szembe idegen erőként az üzemek 
munkásaival{1350}, ma – a szellemi termelési módtól várható fejleményekkel éppen ellentétes tendenciaként, 
(hiszen a szellemi termelési mód kibontakozásának egyik feltétele a konkrét munka és az absztrakt 
tudomány szembekerülésének feloldása), a tudományos munkára is kiterjed a munka elidegenedése: erre is 
érvényes lesz, hogy a munka „csak némely fogások ismeretét hagyja meg” számukra: az összfolyamatok 
feletti átlátás, s ezzel a munka feletti teljes hatalom a hozzájuk képest külső-idegen tőke kezében marad. 
(Ezt olyan ideológiai irányzatokkal támasztják alá, amelyek azt hirdetik, hogy a „mindenoldalúan képzett” 
értelmiség nem korszerű; hogy a huszadik-huszonegyedik században az egyén már csak részterületek 
részterületeinek átlátására képes, hogy nagy eredmények ma már csak koordinált nagy teamekben – azaz 
tudás-gyárüzemekben{1351} – születhetnek, stb.){1352}. 
  
Szó volt már arról, hogy {a tőke} „tételezi a munkásoknak a termelésben való egyesítését, olyan 
egyesítést, amely eleinte csak a közös helyben, felügyelők alá való besorozásban, nagyobb fegyelemben, 
folytonosságban és magában a termelésben a tőkétől való tételezett függőségben lesz”. (Kiem.: K.M.) „Bizonyos 
járulékos költségeket ennél eleve megtakarítanak. (…) Mindezt továbbra is és a tőke mindegyik fejlődési 
fokán közvetíti az, hogy a sokak vele mint az eggyel cserélnek, úgyhogy maga a csere benne 
koncentrálódik; a csere társadalmi jellege; a tőke társadalmilag cserél a munkásokkal, ők azonban 
egyenként cserélnek vele”. (Marx, 1984, MEM 46/II. 63-64). Az utóbbi időben jól megfigyelhető ennek a 
folyamatnak a szellemi termelésre való kiterjesztése is, (s ezzel a szellemi termelők egyértelmű 
bérmunkássá tétele, proletarizációja). Balogh István, e folyamatot elemezve megállapítja, hogy a szellemi 



termelés a tőke számára csak a szolgáltatások, a fogyasztás szférájába tartozik, s ezért tulajdonképpen 
felesleges luxus mindaddig, amíg nem lehet belőle értéktöbbletet elvonni és/vagy termékét áruként leválasztani a 
termelőről. (Balogh,. 1979, p. 327){1353}. A szellemi termék – hangsúlyozza Balogh, és ez nagyon lényeges – 
nem évül el, de mivel a tőke számára való profittermelő képessége elévül mihelyt az általa biztosított 
versenyelőnyök lecsökkennek, ezért a tőkének állandóan új s új szellemi termékekre és divatokra 
van szüksége{1354}, ami az objektív – a Nem számára való – értékét tekintve el nem avult, de a 
csereérték szempontjából aktuálisan csökkenő értékű szellemi termékek és szellemi termelők 
állandó leminősítését, eldobását, a szellemi energiákkal való mértéktelen pazarlás stratégiáját 
eredményezi{1355}. (Balogh, 1979, p.335). 
  
A tőke ugyanakkor mind nagyobb mértékben besorolja maga alá a tudomány erőit, hogy azok 
profittermelő képességét mindinkább kihasználhassa. A tudományt arra szorítják, hogy a tőke 
érdekeinek megfelelő irányokba orientálódjék, költségeit igyekeznek a tőke szempontjából 
mindinkább racionalizálni{1356}, eredményeit pedig az általános társadalmi hasznosítás felől a 
tőkés magánérdek szerinti hasznosítás irányába terelni. A leglátványosabb küzdelmek a tőkés logika 
és a szellemi termelési mód logikája között éppen e területen zajlanak: míg a szellemi termelők 
igyekeznek eredményeiket közkinccsé tenni, a tőke minden ilyen eredményt alávetne a magánhasznú 
profittermelésnek. Az utóbbi idők talán legfigyelemreméltóbb összecsapásai az Internetről való letöltések 
kérdésében zajlottak le{1357}, ahol a szellemi termelési mód logikáját képviselő szabad szoftver-hívek, illetve 
az internetre felkerült szellemi alkotások szabad másolásának hívei (és általánossá vált gyakorlata) 
kerültek szembe a „szerzői jogok” védelmére alapozó tőkeérdekekkel{1358}; illetve a génszekvenciákhoz való 
hozzáférés ügyében, ahol a tőke a génszekvenciák megfejtését a gyógyszergyárak és egyéb egészségügyi 
érdekeltségű vállalkozások profitnövelésére kívánta fordítani, míg a szellemi termelés logikája és etosza 
mellett elkötelezett tudósok az élethez és egészséghez való alanyi jog alapján a megfejtések ingyenes 
közzétételét kezdeményezték{1359}. Ebben a küzdelemben egyelőre a tőke kedvezőbb pozíciókkal 
rendelkezik, hiszen érdekeit a törvényhozó és végrehajtó hatalmon keresztül érvényesítheti. De az is a 
tőke pozícióit erősíti, hogy a tudomány autonóm tekintélyét csökkentve, igazságait relativizálva ki tudja 
játszani annak képviselőit egymás ellen, s így egyes – az éppen aktuális tőke-, és politikai érdekek 
szempontjából leginkább alkalmas véleményeket képviselő – szellemi termelői csoportok könnyen a tőke 
(és/vagy a politika) játékszereivé válnak{1360}. Annál is inkább, hiszen – mint Bourdieu és mások elemzései 
oly meggyőzően bizonyították – a képzési rendszer is jelentős mértékben a tőkeérdekeknek megfelelő szellemi 
munkaerő létrehozására irányul{1361}, (főként az irányító szerepkörökbe kerülő szellemi termelők tekintetében). 
Braverman azt hangsúlyozza, hogy a képzettség szintjének általános emelkedése még nem vezet ki a 
kapitalizmusból, amíg a kiképzett szellemi munkaerő nem tekinthető a „maga urának”, (Braverman, 
1974, p. 445), (s amíg a tőkés termelés hierarchiája fenntartja a hierarchiát a szellemi termelés körében is). 
A termelés alávetése a tőkeérdeknek: a kapitalista termelési módban ezt jelenti a „racionalizáció”, amit 
ekképpen az értelmiség egyik része vezényel le, a tőkeérdekeknek megfelelően proletarizálva az 
értelmiség egészét. (Az adminisztratív-igazgatási, társadalomkritikai és innovatív szellemi funkciók 
különtartása ebben a társadalomban fragmentálja az értelmiséget, elkülönítve egymástól a rendszervédő 
bürokráciát, az ellenzéki-kritikai értelmiséget és a „termelőket”{1362}). 
  
S mindezen túlmenően is: a tőke a szellemi termelők hatvanas évekbeli történelmi igénybejelentését 
követően fokozott erőfeszítéseket tesz arra, hogy a szellemi termelők lehetőségeit a tőke hagyományos 
alávetettje, az ipari bérmunkás-osztály szintjére szorítsa vissza. A szellemi termelők többségének 



egyszerű profittermelő bérmunkássá változtatása (az értelmiség proletarizációja) egyszerre több 
síkon is zajlik{1363}. 
  
E folyamat fontos része az értelmiség hagyományos autonómiáinak csökkentése az állami 
irányítás (s olykor közvetlenül a szellemi tevékenységeket finanszírozó tőke) javára. Az 
egyetemek és a különböző szakmai testületek, kamarák autonómiája az értelmiségnek jelentős elitista 
hatalmat biztosított, (de azt a hatalmat legalábbis biztosította, hogy az egyes értelmiségi területek maguk 
minősítették saját tevékenységüket, s így teljesítményük értékelésében, s ebből következő társadalmi 
elismertségükben immanens szempontok dominálhattak). Ez korántsem jelent sem funkcionálisan 
optimális, sem társadalmilag igazságos rendet: ezekben az „immanens” szempontokban mindig is 
keveredtek a szakmai értékek a „céhes” (és klikk)érdekekkel: az értelmiség Céhként való működése (és a 
társadalom többi részétől elkülönülő, önmagát pedig formális hierarchiákba szorító elitista 
érdekérvényesítése) a polgári társadalomban, ahogy ezt az 5. fejezetben bemutattuk, nagymértékben 
éppen ezeken a mechanizmusokon nyugodott. Ameddig azonban a szellemi termelés nem jelentett 
potenciális alternatívát a tőkés termelési móddal szemben, ez az autonómia egyáltalán nem zavarta a 
tőkét, sőt, a polgári értelmiségi elit képviselte hierarchiák adekvát módon simultak be a tőke 
„teljesítmény”-hierarchiát hirdető rendszerébe. Mihelyt viszont a szellemi termelők a hatvanas években a 
tőke értésére adták, hogy képesek önálló ellenzéki erőként is megszerveződni, a tőkének meg kellett 
mutatnia, hogy a hatalom még az ő kezében van, s ez csak első lépésként nyilvánult meg abban, hogy a 
(például az egyetemekre való) rendőri behatolások egyértelművé tették, hogy ezek az autonómiák csak 
jelképesen léteznek; sokkal lényegibbek azok a változások, amelyekkel a szellemi termelők teljesítményének 
értékelését (s ezzel társadalmi helyük meghatározását) igyekeznek kivenni az értelmiség kezéből. Mint 
mindig, amikor a tőke érdekeinek érvényt próbálnak szerezni, ebben is „racionális érvekre”, és 
„igazságossági” kritériumokra hivatkoznak{1364}, felhasználva azt a tényt, hogy a szellemi termelők 
önmaguk általi értékelése, „önigazgatása” teret biztosít személyes-, és csoport-elfogultságok 
érvényesítésének, konzervatív bemerevedésnek, tekintélyhierarchiák rögzülésének, és az értelmiségi eliten 
kívüli (vagy annak alávetett) csoportokat, (például a diákságot) hátrányos helyzetbe hozó döntéseknek, a 
társadalmat az értelmiségi autonómiák ellen hangolják{1365}. (Feltűnhetne, hogy hosszú évtizedeken át ezek 
a negatívumok miért nem zavarták a „racionalitást” és az „igazságérzetet”, de ez nem okoz problémát a 
mindig jelenorientált tőkének, amely mindenkori jelen véleményét – pillanatnyi érdekeit – „reformeri” 
hevületként tudja bemutatni){1366}. A kulcskérdés itt az, hogy kitől függ a szellemi termelés 
ellenőrzése, s e tekintetben teljesen világos az üzenet: egyrészt fokozni igyekeznek az állam 
ellenőrző szerepét, másrészt minden értelmiségi intézményben fokozni próbálják a 
finanszírozó-szponzoráló tőke beleszólási lehetőségeit{1367}. Erről szól a gazdasági szereplők 
megjelenése az egyetemek igazgató tanácsaiban, az egészségügy és az egészségbiztosítás privatizációja{1368}, 
a „projektszemlélet” terjedése a tudományban (és más szellemi területeken). (A „projektszemléletnek” 
ugyanis az a lényege, hogy a szellemi termelés önépítkezése helyett a pillanatnyi vállalkozás szempontjai 
kerülnek előtérbe, az aktuális megrendelés-támogatás válik a döntő elemmé – és ezzel az egész szellemi 
folyamat kiszolgáltatása a finanszírozásnak){1369}. 
  
Az összes szellemi területen előtérbe helyezik a „gazdaságosság” szempontjait; minden olyan 
tevékenységgel kapcsolatban, amely nem profitábilis, arról beszélnek, hogy a gazdaság képtelen 
„eltartani” ezeket a „pazarló” rendszereket{1370}. (Arról sosem esik szó, hogy mennyire pazarló a 
munkanélküliség, a túltermelési válságok, és az egész tőkelogika, amely mindent elpazarol, ami nem hoz 
pillanatnyi hasznot){1371}. 



  
A szellemi termelők alávetésének egyik legfőbb módszere a mennyiségelv érvényesítése. A tőke a 
munkásság proletarizációját is úgy hajtotta végre, hogy a munkás teljesítményét (a profitabilitás 
szempontjából) mérhetővé tette. A huszadik század végén ez történik a szellemi termelőkkel is. Bár, mint 
ezt korábban kimutattuk, a szellemi termelés lényegéhez tartozik, hogy mennyiségi kategóriákban igen 
kevéssé mérhető, a tőke csökönyösen ezzel próbálkozik (évszázados erőfeszítések folynak a humán 
tudományok „egzakttá”, matematizálhatóvá tételére is){1372}. A legújabb „reform”-irányok is jól jelzik ezt a 
törekvést. Ilyenkor mindig ambivalensen működő folyamatokról van szó, sok szükséges, racionális 
elemmel, amelyek mögött azonban észre kell venni a bennük rejlő negatív tendenciákat is. Az egyik 
nagyon árulkodó „reform”-tendencia a „minőségbiztosítás”. Egy korábbi fejezetben már utaltunk arra, 
hogy a tőke a „minőséget” is csak mennyiségileg mérhető módon tudja elképzelni, s a 
„minőségbiztosítás” rendszere (a tőke szempontjából) éppen azt szolgálja, hogy mindenütt, s így a 
szellemi termelés folyamataiban is be lehessen iktatni ilyen mérőrendszereket. Ugyanezt a célt szolgálja a 
szabványosítás. A felsőoktatásban az új évezred elején bevezetett „bolognai rendszer” például megint 
csak „racionális” érvekre támaszkodik: a diákok nemzetközi áramlása csak úgy lehetséges, ha a 
különböző helyeken megszerzett tudások kompatibilisek egymással, ez pedig egyfajta uniformizációt 
feltételez. Ez viszont nagymértékben csökkenti az egyes szellemi termelők (ez esetben az oktatók) 
lehetőségeit, személyiség-sajátosságainak érvényesítését (ami pedig a szellemi termelés lényegéhez, a szó 
valódi értelmében vett minőségi természetéhez tartozik); uniformizálja mind a tudásokat, mind a 
személyiségeket, a tudást és személyiséget pedig leválasztja egymásról. (Ezzel kapcsolatban csak 
emlékeztetünk az elidegenedésről korábban mondottakra). A felsőoktatásban ez a „reform” sok esetben 
egyfajta futószalagrendszert eredményez; ehhez kapcsolódik az oktatás egyre fokozottabb modul-jellege 
is: a hallgató mintegy „bevásárol” a különböző modulokból. Mindez kétszeresen is – az oktatás mindkét 
oldalán – biztosítja a szellemi termelés leértékelését: egyrészt nagymértékben csökkenti az oktatók 
jelentőségét, és a személyes hatásban rejlő „hatalmát”, nevelői, mintaadói, vagyis hatásgyakorló szerepét; 
másrészt a futószalag-jellegű tömegoktatás által csökkenti a felsőoktatásból kikerülők képzettségi 
színvonalát is. 
  
A szabványosítási törekvéssel is összefügg, de az összkép átlátásának lehetőségét (s ezzel a hatalmi 
kompetenciát) is csökkenti a (tudás)területek mind kisebb részekre tagolása. A teljesítmények százalékos, 
pontozásos értékelése pedig – ami ugyan látszólag egzaktabb-igazságosabb értékelést tesz lehetővé, de 
már a pontozás alapjának kialakításakor lehetőséget ad a tőke szempontjából legmegfelelőbb kritériumok 
(például a piaci sikeresség, az alacsonyabb kockázat, az ellenőrizhetőség{1373}) érvényesítésére – 
visszaszorítja a minőségi, önmagához-mérő értékelés lehetőségeit, s szintén csökkenti annak esélyét, (a 
teljesítmények megítélésében is), hogy az összkép legyen a meghatározó. 
  
A szellemi termelők elleni hadjáratban tehát alapvető egyrészt az autonómia csökkentése, az állami, illetve 
közvetlen tőkekontroll fokozása; másrészt a piacgazdaság értékrendjének fokozott fölé helyezése a 
szellemi termelés értékrendjének, s ennek részeként törekvés a szellemi termelés mennyiségi 
mérhetőségének biztosítására. A következő lépés a szellemi termelés proletarizációjában a munka 
intenzitásának (s ezzel – a klasszikus megfogalmazás szerint –: kizsákmányolásának) növelése. 
  

Egy, az ezredfordulón elvégzett kutatás szerint „A legnagyobb munkaintenzitásról a 
magasan képzett kékgallérosok számoltak be, miközben összességében a fehérgallérosokra 
nehezedő nyomás jobban nőtt, mint a kékgallérosoknál”. (Artner, 2009, p. 30). Ennek 



számos konkrét jele van. Közismert a tanárok agyonterhelése. (Bár minden 
szociálpszichológiai vizsgálat szerint az optimális csoportnagyság 12 és 20 között van, a 
diáklétszám csökkenése általában nem vezetett a tanár–diák arány javulásához{1374}: 
„gazdasági” érvekre hivatkozva inkább összevontak osztályokat és iskolákat és/vagy 
elbocsájtották a tanárokat, ahelyett hogy az osztálylétszámokat csökkentették volna. A 
jelenlegi gyakorlat egyértelműen a tanárok túlterheltségéhez – és gyakran emiatt 
teljesítménycsökkenéshez vezet –, viszont kizsákmányoltságuk foka így kétségkívül 
fenntartható, sőt növelhető. A felsőoktatásban például igen jelentős óraszám és hallgatói 
létszám-növeléseket hajtottak végre, elérve, hogy ez az oktatói csoport se mentesüljön a 
fokozott munkaterheléssel alátámasztott bérmunkás-jellegű függőség alól.) Az 
egészségügyben hasonló agyonterhelést eredményez a források csökkentése, az egészségügyi 
személyzet–beteg arányszám kedvezőtlen szintjének fenntartása – ágyszámcsökkentéssel, 
kórházbezárásokkal, orvos-, és nővér-elbocsátásokkal; a pusztán az állami és finanszírozási 
ellenőrzés céljait szolgáló adminisztratív teendők szaporításával{1375}). 

  
Jelentősen növeli a szellemi termelők kizsákmányolásának lehetőségét az értelmiséget is mind 
nagyobb mértékben sújtó munkanélküliség, perifériára szorulás. Mint bármely más bérmunka-
területen, a „tartaléksereg” nyomása itt is olyan versenyt eredményez, ami egyrészt nagyban csökkenti a 
szellemi termelők függetlenségének, érdekérvényesítésének lehetőségeit, másrészt a munka elvesztésének 
lehetősége folytán a munka intenzitására irányuló elvárások nagyban növelhetők. Némileg magasabb 
bérrel előnynek álcázva egyes szellemi termelői munkahelyeken „természetessé” válik a tíz-tizennégy órás 
napi igénybevétel, a szabadnapokon is elvárt készenlét, a röghöz kötés (a konkurens cégekhez való 
elszegődést évekre kizáró szerződésben aláírt tilalma): az alkalmazott lényegében a cég tulajdonává válik, akinek 
a hajviselettől a testsúlyon át a nyilvánosságban mondható mondatokig megszabják, hogy mit és hogyan 
tehet. (A médiasztárok, a valóságshow-k feltételeit aláíró szerencsétlenek csak a médiában megjelenő 
szimbólumai annak a modern bérrabszolgaságnak és eldobhatóságnak, amelynek a szellemi termelők is 
mind inkább ki vannak téve){1376}. 
  
A következő fontos eleme a szellemi termelők proletarizációjának a specializálódás. A 
specializálódás évszázados folyamat, és megvannak az előnyei is. Az ismeretek mennyiségének egyre 
gyorsuló növekedésével az „Egész” szakmai szintű átfogásának lehetősége csökken. Durkheim, aki a 
specializálódást a Nem kifejlődésének fontos feltételének tekintette, azt írja, hogy a fejlődéssel egyre 
kevésbé lehet az Egészet tudományosan megragadni, mert amíg több a hasonlóság a részek között, addig 
a különbségek eltűnnek az egész harmóniája mögött, de mihelyt a differenciáció végbemegy, az Egészen 
át való megközelítéstől mind kevesebb várható, hiszen „még amikor ezek az összképek pontosan 
alkalmazhatók is a valóságra, az a rész, amit megmagyaráznak, túl csekély ahhoz képest, amit 
megmagyarázatlanul hagynak” (Durkheim, 2001, p.361). Ezért a specializáció azzal is jár, hogy a szellemi 
termelők mind alaposabban feltárhatják egyes részterületek törvényeit. Ugyanakkor viszont a lemondás 
az Egészhez való viszonyításról – mint fentebb már hangsúlyoztuk – a viszonyok alakításába való 
kompetens beleszólás feladásával is jár, s mivel a szellemben az emberi Nem és az egyén 
egymásra vonatkoztatásáról van szó, ha a szellemi termelő lemond arról, hogy ő a Nem 
kompetens képviselője, ezzel a szellem lényegéről mond le, s elfogadja annak alárendelését az 
Egész mozgatását végző erőknek (adott esetben a tőkerendszernek). Ezt az ellentmondást 
Durkheim is látja, és a lényegre tapint rá, amikor azt mondja: „az összességnek vissza kell hatnia a 
részekre, de ahhoz ennek az összességnek előbb léteznie kell, azaz a részeknek már szolidárisaknak kell 



lenniök egymással ahhoz, hogy az egész öntudatra ébredhessen, és mint ilyen, visszahathasson” (Durkheim, 
2001, p. 358). (Kiem. K. É. – K. G.). Az „egészre” való rálátás egyik feltétele éppen az, hogy a 
specialistává széttagolt szellemi termelők öntudatra ébredésével, közös érdekük felismerésével 
helyreálljon az egyének és a Nem egésze közötti összeköttetést biztosító „szellem” egysége, ami az 
egyénnek is visszaadja azt az öntudatot, hogy a Nem kompetens képviselőjének tekintheti magát. A 
másik feltétel az, hogy a specializáció mellett a szellemi tevékenység olyan technikái is felerősödjenek, 
amelyek az Egésszel való közvetlen kapcsolatot erősítik, közös kompetenciát teremtenek a legkülönfélébb 
elemek megragadásához. (A szimbolizáció e tekintetben játszott szerepével külön kötetben szeretnénk 
foglalkozni, de ebbe az irányba hathat minden, ami a legkülönfélébb specialitások, differenciációk közös 
nevezőjét képes megragadni). 
  
A tőke azonban, amelynek alapvető érdeke, hogy a szellemi termelők ne tegyenek szert az Egésszel 
kapcsolatos kompetenciára, sőt, a fizikai munkásokhoz hasonlóan mind fragmentáltabb munkákat 
végezzenek (hisz az elemekre bontás a mennyiségi szemlélet és a mérhetőség lényegéhez tartozik), a 
szellemi termelők olyan specializálódását szorgalmazza, amely ugyanakkor nem biztosít rálátást az 
Egészre. (Ezért szorgalmazza azt a fajta „tudományos szakszerűséget” is, amely még a 
társadalomtudósok esetében sem ismeri el eléggé „tudományosnak” a teljesítményt, ha az „ideologikus” 
elemeket is tartalmaz; vagyis ha vannak olyan következtetései, amelyek a rendszer egészét érintik). 
Mindennek viszont – a szellemi termelők alávetett helyzete mellett – számos egyéb negatív 
következménye is van. Azt, hogy egy (fizikai) munkás nem láthatja át a termelési folyamat egészét, a 
rendszerműködés szempontjából némiképp kompenzálja a munkát összefogó tőke, aki e 
munkafolyamatokat a maga profitorientációja szerint racionális rendszerré koordinálja. (Az, hogy a 
munkás nem látja át a folyamat egészét, káros következményekkel jár a rendszer igazságosságára nézve; 
ha átláthatná, kikényszeríthetné az igazságosabb elosztást, és a társadalmi értelemben is racionálisabb 
működést, kevésbé kerülne sor válságokra, stb. De maga a termelési folyamat – mert az anyagi javak 
termelése a tőke adekvát terepe – ettől még gördülékenyen végbemehet). A szellemi termelés esetében a 
problémák részben más természetűek. 
  

„A specializálódással nemcsak létrejön a ’fel nem ismert járulékos következmények’ ’fel nem 
ismertsége’ és ’járulékos jellege’, hanem növekszik annak a valószínűsége is, hogy olyan, 
pontszerű megoldásokat eszelnek ki és ültetnek át a gyakorlatba, amelyek szándékolt fő 
hatásaihoz állandóan hozzáadódnak a nem szándékolt mellékhatások”. (Beck, 2003, p 336). 
Vagyis – mint erre jelen fejezet 1360. és 1372. lábjegyzetében már utaltunk – a szellemi 
termelés tőke általi fragmentálásával olyan termelési formákra kényszerítik a 
szellemi termelőket, amelyek egyre növekvő, s nem ritkán katasztrofális 
problémákat hoznak létre, mivel a szellemi termelés normális, adekvát működéséhez 
nélkülözhetetlen (lenne) az Egésszel való állandó kölcsönhatás kontrollja{1377}. 

  
A világ szellemi termelőinek alávettetését erősíti az „agyelszívás” sok évtizedes jelensége is. 
Ebben nem is az a legnegatívabb elem, hogy megerősíti a szellemi képességek 
megvásárolhatóságának tudatát, s még csak nem is az, hogy egyenlőtlenül a centrumokba 
koncentrálja az innovatív potenciált, hanem ennek másik oldala, az, hogy súlyosan megbontja a 
perifériák-félperifériák szellemi rendszerét{1378}, s ezzel tovább csökkenti annak esélyét, hogy 
ezekben a társadalmakban szerves innovatív rendszerek jöjjenek létre (veszélyeztetve a tőkés 



centrumok monopóliumait); illetve hogy e szellemi termelők körében (mondjuk az egyenlőtlen helyzet 
érzékelése által keltett ellenérzések talaján) megszerveződjék a kapitalizmus alternatívája. 
  
A szellemi termelők „féken tartására” szolgáló felsorolt módszerek nagy része régóta jellemzi a kapitalista 
társadalmakat. De a legutóbbi évtizedekben azok a tendenciák erősödtek, amelyek kifejezetten az 
értelmiség (jelentős részének) proletarizációjára irányulnak. 
  

Egy korábban kevésbé jellemző jelenséget mutat be Artner Annamária: „A munkanélküliség 
érthetően (…) a kvalifikálatlanokat sújtja leginkább, hiszen még ha el is tudnának végezni 
bizonyos munkákat, inkább a nagyobb műveltségű embereket alkalmazzák helyettük – ha 
nem is több pénzért. A diplomás-túltermelés mögött is ez a folyamat áll: a diplomával 
rendelkezők az érettségizetteket szorítják ki a munkaerőpiacról azáltal, hogy az érettségivel is 
elvégezhető munkakörökbe veszik fel őket. (…) A diplomások száma egyre nő, korábbi 
bérelőnyük az alacsonyabb képzettségűekhez képest csökkent, a diploma tehát leértékelődik”. 
(Artner, 2006, p. 128).{1379}  (Kiem.:K.Á. – K.G.). 
  
Ugyanezt a tendenciát regisztrálja már korábban az Egyesült Államokban Braverman, 
megállapítva, hogy az „improduktív munkások” bére csökkent, miközben a 
munkamegosztás és a kizsákmányolás nőtt az irodákban is (Braverman, 1974). 
  
Ahol fenntartják a szellemi termelők jövedelmi előnyeit – például azért, hogy 
megakadályozzák a tőkével ellenérdekelt „bérmunkásként” való öntudatosulásukat –, a 
kizsákmányolás ott sem (lehet) kisebb. Németh György ezt – a tőke szemszögéből – az 
alábbi módon ábrázolja: „A munkaerő annyiban különleges áru, hogy ’előállítása’ (ma már) 
közel, de inkább több, mint két évtizedet vesz igénybe, s átlagos árszínvonala a társadalom 
fejlettségének jele (a fejlődés minden más termék esetében áresést jelent!) A 
munkajövedelem szintje múltbéli örökség, melyet a vállalkozók a munkaerőért, mint 
termelési tényezőért folytatott harca emel, s mely harcban elvérez az, aki nem tud az átlagost 
meghaladó know-how-t felmutatni, mert csak ezzel biztosíthatja, hogy profitját ne eméssze 
fel a munkaerő ára. A tőke mintegy előremenekülni kényszerül az emelkedő 
munkajövedelmek elől – ez maga a fejlődés – miközben csak a felkészültebb, képzettebb 
munkavállalók tudnak megfelelni a folyamatosan növekvő követelményeknek”. (Németh 
Gy, 2007. I. p.559). Mielőtt azonban teljesen magunkévá tennénk az egymás elleni harc 
kényszerei által szorongatott vállalkozók nézőpontját, s elszörnyednénk az egyes szellemi 
termelőknek ennek következtében fizetett „növekvő munkabéreken”, vegyük azért 
tekintetbe Marx alábbi megjegyzését is: {Az egyszerű és bonyolult munka közti különbség a 
munkabér nagyságában mutatkozó különbségekben is megjelenik} „Ezek a munkások 
helyzetét a termelés különféle területein igen egyenlőtlenné teszik ugyan, de a munka 
kizsákmányolási fokát e különféle területeken nem befolyásolják. Ha például az aranyműves munkáját 
jobban fizetik, mint a napszámosét, az aranyműves többletmunkája ugyanilyen arányban 
nagyobb értéktöbbletet is termel, mint a napszámosé”. (Marx, 1951, III/177). (Kiem.: K.Á. 
– K.G.). És ez a lényeg. 

  
A tőke ugyanakkor mindent megtesz a szellemi termelés terének csökkentéséért, ahol és amikor erre 
lehetősége nyílik. A kelet-európai jóléti állam-elemek „koraszülött jóléti államnak” minősítése és 



leépítése, a nyugati jóléti rendszerek fenntarthatatlanságának hangoztatása és támadása nem csak a 
társadalmi hierarchia alján lévők életfeltételeit rontják (a leggyengébbek elsőként való feláldozása az 
osztálytársadalmak lényegéhez tartozik), de egyúttal a szellemi termelés terének beszűkítését, súlyának 
csökkentését is jelentik. 
  

„Egyfelől azt mondják, „hogy a globális világ alapvető parancsa a versenyképesség fokozása, 
és erre azok a nemzetgazdaságok képesek elsősorban, amelyek dinamikus humán tőke 
felhalmozást hajtanak végre. Ám egy másik logika ívén viszont kifejti, hogy a 
versenyképesség fokozásának legfőbb eszköze az állami kiadások drasztikus csökkentése, és 
ez szinte automatikusan a humán tőke reprodukcióját segítő szférák leépítésével jár együtt”. 
(Bogár, 2007/2, p. 47). A kettős mérce alkalmazása a tőke alapvető (hipokrita) technikái 
közé tartozik; már hatalmának megalapozása is úgy történt, hogy a legerősebb országok a 
protekcionizmusra támaszkodtak, miközben tűzzel-vassal harcoltak a többiek 
protekcionizmusa ellen. 

  
A tőkés rendszer adekvát szemléletét képviselő Shils, mint a harmadik fejezetben láthattuk, ki is jelenti, 
hogy a társadalomban csak mintegy mellékesen van szükség vallásra, művészetekre, történelmi tudatra, 
értékek elvi képviseletére.(Shils, 1972, p. 3-4). Szükség van rájuk a bennük felhalmozódó társadalom-
összetartási tudások miatt, de aminek mindezek fölött egyértelmű prioritást kell adni, az nyilván a 
(profitorientált) gazdaság. 
  
A szellemi termelés terét csökkenti a szellemi tevékenységeket mozgósító területek visszaszorítása, de 
csökkenti az az értékrendszeri, szemléleti alávetés is a gazdasági és politikai hatalom szempontjainak, 
amelyről (a szellemi teljesítmény mennyiségi mérése kapcsán) fentebb már szó esett{1380}. A legsúlyosabb 
következménnyel azonban az jár a szellemi termelési mód szempontjából, hogy a szellemi termelés 
leértékelése, értékeinek alávetése következtében – és a domináns kommunikációs stratégiáknak 
köszönhetően – jelentős mértékben csökken az absztrakciós képesség és szükséglet az 
értelmiségben is.{1381} (Már Mills figyelmeztet arra, hogy a gondolkodó közösség elsorvasztása és az 
általánosító képesség elvesztése együtt jár (Mills, 1962), s a volt államszocializmusok rekapitalizációja 
során éppen ez a kettős tendencia volt megfigyelhető. Természetesen a tőke ezen offenzívája nem csupán 
a szellemi termelőket érinti: a szellemi igénytelenség terjesztése többszörösen is a tőke érdeke. 
  
„Ha létezik egy tudatos közösség, amelynek az elit valóban felelős” – érvel Mills – egészen más képet 
kapunk, mint akkor, ha az elit egy tömegtársadalommá redukálódó közösséggel áll szemben” (Mills, 
1962, p. 331){1382}. 
  
A „tömegtársadalmasítás” a későkapitalizmus jellegzetes stratégiája. (Persze – minthogy a tőkés 
társadalom önfenntartó adaptációja gyakran kanyarodik az addig követett úttal ellentétes irányba, ha az 
kecsegtet eredménnyel – nem lehet kizárni ezzel kapcsolatban sem a stratégiaváltást, a lefelé nivellált 
„tömegtársadalom” preferálásával szemben új elitizmusok felkarolását, stb.).{1383} Mindenesetre a 
„tömegesítés” és az önálló gondolkodás szerepének ezzel kapcsolatban megfigyelhető csökkenése logikus 
a status quo-védelemre beálló későkapitalista társadalomban. Egyrészt – mint erről már volt szó – a piac 
mindig lefelé nivellál{1384}; másrészt a kevesebb gondolkodás kevesebb rendszerkritikus gondolatot jelent; 
harmadrészt ez is csökkenti a szellemi termelési mód megerősödésének lehetőségét. Míg az 
államszocializmusok szellemi termelői oldalához tartozott a magas kultúra (ellentmondásos) propagálása, 



a tőke az egész „magaskultúrát” szűk rétegfogyasztás karanténjába zárja. Az ezzel szemben 
terjesztett tömegkultúra – arra hivatkozva, hogy az élettől megfárasztott többségnek elsősorban feledtető 
szórakozásra van szüksége – mint ennek összetevőit egy későbbi alfejezetben részletesebben is kifejtjük, 
a kulturális tömegfogyasztást a tőkének legmegfelelőbb formákba önti: a tömegkultúra választása a 
magaskultúra ellenében végső soron általában a szellemi termelési móddal szemben a tőke pozícióit 
erősíti{1385}. 
  
A tömegkultúra dominanciája az egész nyugati civilizációt e tekintetben is mindinkább a késő 
római állapotokhoz teszi hasonlóvá: egyfelől a szélsőséges extremitásokba merülő „túlfinomult” 
elit-dekadencia, másfelől a tömeges leépülés, visszafejlődés, primitivizálódás jelenségeivel. (A 
késő római birodalomban a képzőművészek mintha elfelejtették volna a korábban kidolgozott 
technikákat, csökkent az írástudás, és az egész birodalom még barbárok általi szétveretése előtt megindult 
a retardáció felé). A helyzet most talán még rosszabb. 
  

„Ellentétben a modern demokráciákkal, amelyekben a tömegkultúra (mintha volna, lehetne 
ilyen!) egyenlőséget szuggerál a szellemi dolgokban való részesedés tekintetében, az antik 
társadalmak nem hazudták el azt a szörnyű alapzatot, amelyből kultúrájuk kivirágzott. A mi 
demokráciánk, miközben nem ismeri el a szellemi kasztot{1386}, valójában nem pusztán 
semmibe veszi rabszolgaként tartott polgárait, egyenlőit, nem! – démonikus véglénynek 
tekinti, s szemlátomást addig nem nyugszik, míg zombik Bender Log-népét nem varázsolja e 
népességből”. (Jeles, 2007. pp. 138-139). 
  
„Egy ellenállhatatlan, pusztító erejű, hosszú távra méretezett és szinte operai külsőségekben 
megnyilvánuló leépülés jelenetei bontakoznak ki a szemünk előtt – ez a menet az 
úgynevezett demokráciák kiteljesedésének párhuzamos cselekménye. És már látszik is a 
kölcsönhatás: a ’demokráciák’ léte, működése és fennmaradása az értékek mind szélesebb 
körű alászállása, elhomályosulása, majd érvénytelenítése árán valósul meg. A folyamatoknak 
ez az irányultsága egybevág azzal a tapasztalattal, hogy e rendszerek működését minden 
szinten a legszélesebben gondolt népesség (rabszolgák) életigényeihez, szellemiségéhez, 
ízléséhez igazítják. (E Disneyland pompás díszletei mögött {valahol a Miki-egerek, Hét 
törpék és Popeye takarásában} a lehető legszigorúbb szerzetesrend elöljárói {a politika 
irányítói}terveznek, számolnak, döntenek, és ők – Istennel ellentétben–mindvégig velünk is 
maradnak). A mindent átható célkitűzés itt az, hogy a rabszolgák azt képzeljék: 
szabadságukban áll megválasztani azokat a politikai kereteket, amelyek a ’szolid, polgári 
jólétet’ és a többit garantálják a számukra. Amíg a ’tömegek’ és a politikusok – a maguk 
módján – ezzel a maszlaggal békésen elvannak, az optimaták éjt nappá téve a szisztéma 
fenntartásán szorgalmatoskodnak. Érthető: ez az exkluzív foglalatosság biztosítja számukra a 
hatalmat (ami – úgy látszik – a formális hatalom birtokosainak az informálisokkal való 
bonyolult összefonódását jelenti), a lentről láthatatlan kiváltságokat, amelyeknek csak 
következménye a pénzforrások szinte korlátlan megszállása és – persze – megcsapolása, 
hogy így és ekképp további területeket hasítsanak ki maguknak a hatalomból, és – da capo.” 
(Jeles, 2007, pp. 255-256){1387}. 

  
Az apologetikus értelmezések a színvonalesés minden megnyilvánulását a „tömegek” térhódításának 
tulajdonítják, és (elitista gőggel, az értelmiséget az elitista elzárkózás felé terelve) a kiterjesztett 



„demokrácia” számlájára írják. Shils például szintén panaszkodik a társadalom „eltömegesedéséről”, ami 
ellene hat az intellektuális kreativitásnak, minthogy abban fontos szerepe van a személyes 
tapasztalatátadásnak, és ezt a tömegesség nem teszi lehetővé. Ebben igaza is van – mint ezt az egyetemi 
oktatás „eltömegesítésével” kapcsolatban mi is megjegyeztük –, de odáig már nem megy el, hogy a 
tömegesedés jelensége mögött felismerje és bemutassa az azt létrehozó érdeket. Sőt, éppen a tömegkultúra 
vonatkozásában ő is felsorakozik annak mentegetői közé, azzal érvelve, hogy a tömegkultúra 
előretörésétől a magaskultúra nem lett gyengébb /Shils, 1972, p.101/, bár a tömegkultúra ma hangosabb, 
kikerülhetetlenebb /Shils, 1972, p.104/. A tömegkultúrával nem az a baj, hogy létezik, – sőt, ez egyáltalán 
nem baj, hiszen igen sok embert ez a csatorna von be, avat be „a” kultúrába – hanem, hogy a tőke érdekei 
szerint egyenértékűnek tüntetik fel a magaskultúrával és – Shils fenti állításával ellentétben – gyakran annak 
kárára is hódít, távol tartva az embereket a társadalmi viszonyok átlátásától){1388}. 
  
Összefoglalva az ebben az alfejezetben írottakat, a szellemi termelők visszaszorítása, alávetése számos 
vonatkozásban megfigyelhető. A szellemi termelők persze mindezzel szemben képesek az ellenállásra, de 
ehhez először is arra van szükség, hogy tömegesen felismerjék, hogy mi is történik, hogy mi minden 
értelmezhető a tőkés és a szellemi termelési mód küzdelmének megnyilvánulásaként. Ezt nyilván nehezíti 
az, amit J. K. Galbraith úgy fogalmazott meg, hogy a tőkés társadalmak az ipari rendszer céljait a 
társadalom-egész céljaival azonosnak tüntetik fel (Galbraith, 1970, p. 393). Galbraith ezzel szemben az 
egyetemek megerősödésében látta a támaszt, s azokat a kritikai szemlélet szülőhelyeinek látva (Galbraith, 
1970, p. 384) érvelt az egyetemek autonómiájának megőrzése, költségvetésük saját kézbe vétele mellett. 
Ma az egyetemeken éppen ellentétes tendenciák zajlanak, s a hatékony ellenállásnak valószínűleg ennél 
jóval szélesebb bázisra kell épülnie. Éppen az általunk többször elmarasztalt Shils mondja ki ezzel 
kapcsolatban azt az igazságot, hogy az értelmiségnek egységesnek kellene lenni, hogy kellő hatást 
tudjon gyakorolni (Shils, 1972, p. 123-124); s bár egy ilyen szellemi termelői érdekközösség magában 
hordja az elitizmus veszélyét, de jelenleg – ismeri el már a hetvenes években Shils – nagyobb veszély{1389} a 
túlspecializálódás. (Shils, 1972, p.125). 



Az értelmiség elitizációja és elitként való bírálata 

A tőkének azonban megvannak a válaszlépésekre is a válaszai. Ha és amikor a szellemi termelők nem 
hagyják magukat proletarizálni, alárendelni, – s ha a szellemi termelők összefogásában rejlő negatív 
lehetőség az elitizmus –, nos, akkor éppen az elitizmus irányába kell nyomni őket, s ez lehetőséget nyit 
arra is, hogy a társadalom alávetett csoportjainak a föléjük kapaszkodott elitekkel szembeni indulatait (a 
ténylegesen irányító-domináló gazdasági-politikai elit felől) az „értelmiségi elit” felé tereljék. 
  
Korábbi fejezetekben szóba került már, hogy a képzettség (és a tehetség) fontos ideálja volt a burzsoának, 
(s ezért is lettek, lehettek a polgárság ideológiai szimbólumai művészek, tudósok, s ez is növelte/növeli a 
szellemi termelési mód elemeinek fejlődését a kapitalizmuson belül), csakhogy a polgári társadalomban 
mindez a társadalom hierarchikus tagolódásához kapcsolódik{1390}. A képzettség (és a „tehetség”) – mint „szellemi 
tőke” – felhalmozását a tőkefelhalmozás mintájára képzelik el, s a szellemi termelőket (utalnánk vissza az 
5. fejezetben foglaltakra) polgári értelmiségként, (a fizikai munkavégzőktől elkülönülő, és befelé is 
hierarchizált) szellemi elitcsoportként szervezik meg. 
  
Az értelmiség ebben a szerepkörben alkalmas arra, hogy a tőke érdekeit képviselő transzmissziós szerepet 
töltsön be, s olyan intézményekbe is szerveződik, amelyek maguk is a fennálló társadalmi rendszernek 
megfelelő szelekció szelepei. (Idéztük Westergaard és Resler elemzését, akik megállapítják, hogy – például 
a skandináv jóléti – állam intézményeiben van szerepe a munkásmozgalom hatásának is, de nagyrészt 
osztályintézmények ezek{1391}, amelyeket másként vesznek igénybe az egyes osztályok tagjai; s maguk az 
intézmények is eleve úgy vannak kialakítva, ahogy ez a társadalom felsőbb csoportjainak megfelel 
/milyen ismereteket feltételeznek, mit büntetnek, mit jutalmaznak, stb./) Ezen intézmények körében 
kiemelt szerepe van (a szellemi termelők társadalmi helyét is megalapozó) oktatási rendszernek, ami 
előkészít a hierarchia elfogadására. 
  

Bourdieu igen alaposan elemzi azt a finom mechanizmust, amellyel az iskola a hierarchiák 
újratermelését, a szellemi elit elkülönülését biztosítja. Érdemes elemzését hosszabban is 
követni: 
  
„az egyes egyén nyelvi tőkéjének az iskolai piacon vett értéke attól a távolságtól függ, amely 
a szimbólumok kezelésének iskola által megkövetelt típusát elválasztja attól a gyakorlati 
beszédhasználattól, amelyet az egyén kisgyermekkori osztályjellegű nevelése során sajátított 
el”. (Bourdieu,1978, p. 19). „Az a pedagógiai munka (…) amelyet kifejezetten az az igény 
irányítana, hogy módszeresen növelje hatásfokát, tudatosan törekedne arra, hogy csökkentse 
az üzenetkibocsátás szintje és a befogadás szintje közti távolságot”. (Bourdieu, 1978, p. 32). 
{Ezzel szemben} „Az oktatási rendszer (…) azt a kultúrához való viszonyt ismeri el, melyet 
csak abban az esetben lehet teljesen uralni, ha az iskola által oktatott kulturált 
familiarizációval sajátították el, illetve olyan oktatási módot alkalmaz, amely viszonylagos 
különállása ellenére, szoros kapcsolatban marad a legitim kultúra oktatási módjával, 
amelynek társadalmi feltételeivel csak azok a családok rendelkeznek, amelyek kultúrája az 
uralkodó osztályok kultúrája. Először is látnivaló, hogy – miközben az oktatási rendszer 
nyilvánvalóan nem adja meg azt, amit megkövetel – egyformán megköveteli azoktól, akik 



hozzáfordulnak, hogy rendelkezzenek azzal, amit ő sohasem ad meg nekik, vagyis azzal a 
nyelvhez és a kultúrához való viszonnyal, amelyet csakis egy sajátos elsajátítási mód hozhat 
létre. Másodszor azt kell látnunk, hogy az oktatási rendszer – minthogy megőriz egy olyan 
oktatási módot, amely szinte alig különbözik a családi neveléstől – olyan nevelést és 
ismeretanyagot ad a diákoknak, amelyet csak azok értenek meg igazán, akik rendelkeznek 
azzal a neveléssel, amelyet az iskola nem ad meg nekik” (Bourdieu, 1978, p. 34). (Ebben a 
szocializációs momentumban megragadható az egész „liberális demokrácia” titka: „egyenlő 
jogok” esetén az eleve előnyben lévők előnye érvényesül). „a (…) kultúrához való nem 
iskolás viszony iskolai kultusza {a „szellemi önállóság, eredetiség értékelése} igen alkalmas 
arra, hogy konzervatív funkciót töltsön be, mert a hagyományos típusú iskolai tevékenység 
(még azzal is, amiről nem beszél) automatikusan azoknak az osztályoknak a pedagógiai 
érdekeit szolgálja, amelyeknek azért van szükségük az Iskolára, hogy vele legitimálják a 
kultúrához való viszony ama monopóliumát, amelyet teljesen sohasem neki köszönhetnek”. 
(Bourdieu, 1978, p. 35). „az oktatási rendszer, látszatra semleges szankciói révén, olyan 
iskolai megkülönböztetéseket hoz létre, amelyeknek látszólag semmi közük sincs a 
társadalmi különbségekhez, s ezzel arra készteti a tanárokat és diákokat, hogy természeti 
eredetű egyenlőtlenségekben keressék a megkülönböztetések alapelvét. Az iskolarendszer 
sohasem árulja el olyan tökéletesen annak az alkímiának a titkait, amely lehetővé teszi ezt az 
átváltoztatást, mint abban, hogy milyen rendkívüli értéket tulajdonít a koraérettségnek. (…) 
Ha meg akarjuk mutatni, mennyire önkényes a koraérettség túlértékelése, elég meggondolni, 
hogy gyakran ugyanabban a környezetben mekkora megbotránkozást kelt a más téren való – 
például szexuális – koraérettség, amikor a koraérett jelző valójában túl korán érettet jelent”. 
(Bourdieu, 1978, p.79). „miként a ’csodagyerek’ kultuszában, a ’zseni’ romantikus 
kultuszának e határesetében látható, a bravúros teljesítmény annál inkább bizonyítja a 
karizma meglétét, minél korábban kerül rá sor, minthogy ekkor, látszólag, semmit se 
köszönhet – s főként koraiságát nem – a nevelésnek vagy a ’kertész’ beavatkozásának”. 
(Bourdieu, 1978, p. 80). „Bár teljesen csak azt a kultúrához való viszonyt ismeri el az Iskola, 
amelyet csak az iskolán kívül lehet teljesen elsajátítani, ha teljesen elértékteleníti a kultúrához 
való iskolás viszonyt, akkor egyben a kultúra elsajátításának sajátosan iskolai módját is meg 
kellene tagadnia. Bár azokat becsüli a legtöbbre, akik (…) neki köszönhetik a legkevesebbet, 
nem tagadhatja meg teljesen azokat sem, akik mindent neki köszönhetnek. ’Iskolás’ 
beállítottságukat, amennyiben ez a kultúrához való ’iskolás’ viszony elvét követi, leértékeli 
ugyan, de annyiban értékeli is, amennyiben épp e beállítottság alakítja ki azt a jóindulatot és 
engedelmességet, amelyet az Iskola nem vethet meg teljesen”. (Bourdieu, 1978, p. 101). S 
természetesen az iskola még nagyon sok más módon is segíti a társadalmi különbségek 
újratermelését (attól kezdve, ahogy az „intelligenciamérésben” vagy az egyéb tesztszerű 
eljárásokban a fennálló rendszer újratermeléséhez legszükségesebb képességeket preferálja, a 
tananyagok és a tanárok nagy része által terjesztett – s szintén az adott társadalom 
viszonyaihoz igazodó – értékrendszerig). 

  
A szellemi termelés hagyományos intézményei még közvetlenebbül elitisták abban az értelemben, hogy 
intézményesen biztosítják az értelmiségi elitcsoportok elkülönülését a társadalom többi részétől. Kissé 
korábban ennek pozitív oldalát, a szellemi termelők autonómiavédelmét hangsúlyoztuk a gazdasági-
politikai hatalmakkal szemben, de már ott is utaltunk arra, hogy ugyanez lehetőséget ad az elit-előnyök 
védelmére és konzerválására is{1392}. 



  
Szalai Erzsébet joggal említi az egyetemek egyik funkciójaként a politikai és gazdasági elitek 
szakemberszükségletének kielégítését (és a társadalmi egyenlőtlenségeket támogató elit-
ideológia kitermelését). Az egyetemi elit „ennek megfelelően csupán részismereteket termel 
és ad át. Szakterületének határait féltékenyen őrzi, és határozottan tartózkodik társadalmi 
problémák átfogó, elméleti, több tudományterületet integráló megközelítésétől” (Szalai, 
1995, p. 107). 

  
Ezekben az intézményekben végülis keverednek a szellemi termelők különböző társadalmakban játszott 
sajátos szerepeinek következményei. Az egyetemek mai jellegét is egyszerre határozza meg a szellemi elit 
rendies elkülönülésének középkori hagyománya, a piac szükségleteinek kiszolgálása, és a törekvés a 
szellemi termelők szuverenitására{1393}. Hogy ennek az összetett identitásnak melyik eleme kerül előtérbe, 
változó. Az értelmiség elitizmusa (mint saját elitizmusának metaforája és a képzési rendszerben való 
érvényesítője) általában megfelel a tőkének, de mihelyt a szellemi termelők azt jelzik, hogy érdekeik 
nem azonosak a tőkéével, a tőke (és ideológiai képviselete) megkezdi az értelmiségi 
intézmények, szervezetek „kiskirályságokként” való támadását{1394}. 
  
Az értelmiséget azonosítják elitista csoportjaival, és ezekre – mint erre már szintén utaltunk az 5. 
fejezetben – mintegy „ráuszítják” a társadalmi hierarchia alsóbb régióiban elhelyezkedő 
elégedetleneket (de voltaképpen a társadalom minden nem-értelmiségi csoportját){1395}. 
  
Az összeesküvés-elméletek az elitista elkülönülések tükrei: az elkülönülő elitcsoportok mindenhatóvá 
növesztésével az elkülönülés tényéhez a Gonosz démoni, emberfeletti ereje társul az alávetettek 
képzeletében. A kapitalista társadalmakban természetesen a legfőbb elkülönülő elitet a legnagyobb tőkék 
birtokosai alkotják. A fennálló rendszer érdeke minden olyan összeesküvés-elmélet terjedése, amely más 
elitcsoportot démonizál. (S különösen alkalmas az értelmiségi elit ilyen bűnbakká-kinevezése, amikor 
vissza akarják szorítani a szellemi termelők befolyását, (illetve amikor a tőke éppen a szellemi termelés 
fejlesztésével igyekszik szolgálni a saját érdekeit, ez utóbbi esetben ugyanis kétségtelen a szellemi 
termelők részvétele a tőke valamely érdekét szolgáló projektben, s így könnyű a megbízó helyett a 
végrehajtó, a „tettes” felelősségét előtérbe állítani – mint például az atombombát gyártó, génekkel 
manipuláló, stb. tudósok esetében{1396}). 
  
Galbraith úgy látja, hogy az értelmiségellenességre „félművelt milliomosok” pénzelik a tömegeket 
(Galbraith, 1970, p. 291), de ez a hamis tematizáció (a műveltség/műveletlenség legfőbb megosztó 
kritériumként való) elfogadása: az értelmiség elleni indulatokat támogató milliomosok lehetnek éppen 
nagyon műveltek is, a lényeg az, hogy ezzel tőkés érdekeket képviselnek szellemi termelők ellen. A 
munkások számára az értelmiség idegenségét (s ebből következő lehetséges ellenségességét) a termelési 
alaphelyzet is sugallja: a gép (mely többnyire szellemi termelők tevékenységének eredménye) 
ellenségesként áll a munkással szemben{1397}. Ugyanez vonatkozik minden fogyasztó alapélményére, a 
természeti feltételek rombolására: közvetlenül ez is a tudomány előrehaladásának következménye. Az, 
hogy mindezek mögött a tőke áll, (s hogy a szellemi termelőktől ugyanúgy elidegenítik 
termelőeszközeiket) – a szellemi termelők távolsága-idegensége következtében – már nem tartozik a 
munkások vagy az átlagos fogyasztók mindennapi tapasztalatai közé. 
  



Így aztán – mint erre már az „értelmiség”-fejezetben utaltunk – igen sikeresek a hollywoodi filmek olyan 
alaptoposzai, mint a gonosz, őrült tudós, az emberen eluralkodó (többnyire szintén tudósok által 
szabadjára engedett) gépek, és az egész cyborg-gondolat, amikoris a tudomány a maga ember-voltát veszi 
el az embertől, még testét is összeépítve a gépekkel{1398}. Ezek a zsigeri szintre levitt értelmiségellenes 
ellenérzések igen jól jönnek a tőkének, amely a tömegkommunikáción keresztül nagyon sikeresen tud 
maga helyett bűnbakokat kijelölni{1399}. (Persze az értelmiség elleni lépések – mint ahogy a tőke érdekeit 
szolgáló egyéb lépések nagy része is – nem mindig előre eltervezett célkövetések. Ebben is a piaci 
mechanizmusok alakítják úgy az intézmények működését, ideértve a véleményformálók gondolkodását is, 
ahogy az legmegfelelőbb a fennálló rendszer érdekei szempontjából). 
  
Az értelmiség, mint elit elleni támadások többnyire a „demokrácia” zászlaja alatt folynak, az értelmiségi 
elit elkülönülését mint társadalomellenes, antidemokratikus törekvést marasztalva el{1400}. (A tőke, amely a 
maga rendszerének minden kritikájára rásüti a „populizmus” bélyegét, itt leplezetlenül mozgósítja a 
populizmus erőit). Ebben segít olyan kategóriák alkalmazása mint például Gouldner „kulturális 
burzsoázia” fogalma. (Már a harmadik fejezetben részben rámutattunk arra, hogy Gouldner az 
értelmiségi elittel azonosított szellemi termelőket pusztán egy hatalmi törekvés – a kultúra feletti kontroll 
– megtestesítőjének látva, nem veszi figyelembe sem termelői szerepüket, sem azt a harcot, amelyet a 
tőke ellenük folytat, (s amelyben így akaratlanul ő maga is a tőke támogatójává válik). Gúnyos 
megjegyzésekkel támadja a szellemi termelőket, amiért azok a saját tudásukat, nézőpontjukat érzik 
egyedül üdvözítőnek, – Shils ugyanezt az értelmiség negativizmusaként, anarchizmusaként marasztalja el 
– s ez az érvelés megint jól jön a tőkének, amely éppen a relativizmus fegyverével semlegesít minden 
kritikát, amely rendszerét veszélyeztethetné. 
  
A tőke fegyverei közé tartozik végül az is, hogy az értelmiségi elitcsoportok ellen – ismét csak a 
demokrácia nevében – kijátssza a különböző „trónkövetelő” csoportokat. Egy túlságosan hatékony, 
tőkeellenes ideológiával szemben támogatva az azzal szemben újabbként fellépő (tehát „korszerűbbként” 
propagálható) ellenideológiát, a szellemi termelők idősebb nemzedékével szemben felléptetve a 
„fiatalokat”, a tanárokkal szemben a diákokat{1401}. 
  
A tőke az utolsó két alfejezetben említett mindkét stratégiát – az értelmiség proletarizációját, és elitként 
való támadását – egyszerre alkalmazza a szellemi termelők elleni küzdelmében. De ebben a szellemi 
termelési mód versus tőke küzdelemben az is lényeges erő a tőke oldalán, (s az is ellene hat a 
szellemi termelési mód kibontakozásának), hogy a tőke természetéhez, lényegéhez tartozik az 
expanzió, állandóan és mindennel szemben előrenyomul, s ezzel – legalábbis egyes területeken 
– minden lehetséges ellenfelét védekezésre készteti (még akkor is, amikor világtörténelmi 
értelemben már ő maga kényszerül perspektíva vesztett védekezésre). 



A világ tovább kapitalizációja-piacosítása 

A tőke mai stratégiának megértéséhez is általános expanzív természetének megértése az egyik kulcs. Ezzel 
kapcsolatban érdemes egy kissé hosszabban követni Mészáros István elemzését: 
  

„A tőkerendszer a legbensőbb meghatározottságában abszolúte terjeszkedés irányította (…) a 
kitűzött céljához szükséges eszközrendszer viszonylatában pedig fölhalmozás-hajtotta rendszer. 
Ugyanez a kölcsönviszony pontosan fordítva jelenik meg (s így is kell megjelennie) a tőke 
különös megszemélyesítőinek szubjektív álláspontjáról, vagyis az ő szemükben szükségképp 
úgy fest a rendszerük, mint fölhalmozás irányította és terjeszkedés hajtotta rendszer. (…) a 
gazdasági zavarok és csődök közepette kénytelenek tudomásul venni (…) hogy a gazdaság 
nagyjában-egészében folyamatos terjeszkedése nélkül ők maguk mint egyének, akik az egyes 
üzleti vállalkozások csúcspozícióit töltik be, nem képesek fölhalmozást végezni, sem saját 
hasznukra, sem cégeik javára. Ugyanakkor mégis úgy adják elő magukat és fölhalmozásra 
irányuló törekvésüket, mint az adott termelési rend kulcsfontosságú meghatározóit, jóllehet a 
valóságban egy alapvető eszközfunkciót töltenek be a rendszer sikeres működtetésében”. 
(Mészáros, 2008, I. p. 138). 
  
„Az ember el sem gondolhat kérlelhetetlenebb, mindent bekebelező – s ebben a fontos 
értelemben véve ’totalitárius’ – ellenőrzési rendszert, mint amilyen a globálisan uralkodó 
tőkerendszer. Ez ugyanis vakon veti alá ugyanazon parancsolatoknak az egészségügyet 
éppúgy, mint a kereskedelmet, az oktatást vagy a mezőgazdaságot, a művészeteket vagy a 
gyáripart, könyörtelenül ráhúzza a maga alkalmassági kritériumát mindenre, 
’mikrokozmoszának’ legkisebb egységeitől a legóriásibb transznacionális vállalatokig, a 
legbensőségesebb személyes kapcsolatoktól az iparág nagyságú monopóliumok 
legbonyolultabb döntéshozási folyamataiig, s mindig az erősnek kedvez a gyöngével 
szemben. (…) Valójában (…) a tőkerendszer az első a történelemben, amely kivételt nem 
ismerő és ellenállhatatlan totalizáló rendszerként épül ki, bármilyen elnyomó módon kell is 
érvényesítenie totalizáló funkcióját, ha bármikor és bárhol ellenállásba ütközik”. (Mészáros, 
2008, I. pp. 84-85). 
  
„A tőke sohasem volt igazából és tartósan sem ellenőrizhető, sem ésszerű önkorlátozásra 
hajlamos{1402}. Nem fért össze vele ugyanis egyéb, mint csupán korlátozott kiigazítás, s efféle is 
csak annyiban, amennyiben valamiképp utat engedett dinamikus terjeszkedésének és 
fölhalmozási folyamatának. Az ilyen kiigazítások úgyszólván csak abban álltak, hogy a tőke 
rendre megkerülte az akadályokat és az ellenállást, amelyekbe botlott – ha nem volt képes 
frontális ütközéssel felmorzsolni őket”. (Mészáros, 2008, I. p. 89). 
  
„A tőke (…) magában véve se nem jó, se nem rossz, hanem ’meghatározatlan’ az emberi 
értékekre nézve. De elvontságában való ’meghatározatlansága’, ami kedvező történelmi 
körülmények közt kompatibilissá teszi a pozitív előrehaladással, a legpusztítóbb 
destruktivitásba fordul át, mihelyt az emberi törekvésekhez kapcsolódó objektív föltételek 
kezdenek ellenállást tanúsítani hajthatatlan terjeszkedési ösztönével szemben.” (…) „Sem a 



természet rongálása, sem a társadalmi dúlással járó kínszenvedés nem jelent semmit a tőke 
társadalmi anyagcsere-ellenőrzési rendszere számára, ha saját bővülő újratermelése 
parancsolatával áll szemben” (…){1403}. „Külső akadályok sohasem parancsolhatnak megálljt a 
tőke határt nem ismerő előrenyomulásának, s mind a természet, mind az emberi lények 
csupán külső ’termelési tényezőknek’ számíthatnak a tőke terjeszkedési logikájának 
rendjében”(Mészáros, 2008, I. pp. 284-285). 
  
„A tőke történeti fölívelésének időszakában a rendszernek az a képessége, hogy félresöpörje 
a természet spontán okságát és ritmusát – ami megszabta és ’lefékezte’ az emberi 
szükségletkielégítés adott formáit – irdatlan nagy növekedést hozott magával a 
termelőerőkben, a társadalmi tudásnak, valamint azoknak az eszközöknek és eljárásoknak a 
fejlődése következtében, amelyekre szükség volt ahhoz, hogy ezt a tudást fölszabadító erő 
lehetőségévé alakítsák át”. {Ám} „a gyakorolható tudomány és technológia terét (…) 
szigorúan a tőketerjeszkedés és -fölhalmozás föltétlen követelményeinek alárendelve kellett 
megszabni. Ez az oka, hogy ezeket mindenkor csakis roppant szelektivitással 
hasznosították{1404}, összhangban azzal, hogy a tőke számára csak egyfajta szelekciós elv 
alkalmazható, még a posztkapitalista rendszerek történetileg ismeretes formáiban is”. 
(Mészáros, 2008, I. p. 287) „Tudomány és technológia csakis akkor művelhető a termelés 
fejlesztése szolgálatában, ha közvetlenül szolgálja a tőkeexpanziót, és segíti a rendszer belső 
antagonizmusainak kitelepítését. Senki sem lepődhet meg hát, ha ilyen meghatározások 
mellett a tudomány és a technológia szerepe szükségképp arra fokozódik le, hogy ’pozitív 
módon’ előmozdítsa a globális szennyezést és halmozott rombolást abban a mértékben, 
amelyet előír számára a tőke fonák logikája, ahelyett hogy ellenirányban hatna, amiként 
elvben (de ma csakis elvben) megtehetné”. (Mészáros, 2008, I. p. 288). 

  
Sőt, ma ennél többről is szó van. Mint az előző alfejezetekben is láthattuk, a tudomány és technológia 
megnőtt szerepe, még ha a tudományt magát egyelőre jelentős mértékben be tudja is szorítani a fenti 
mondatokban jelzett szerepkörbe, eléggé nyugtalanítja a tőkét ahhoz, hogy tétlenül tűrje megerősödését. 
Ám ha a tőke fenn tudja tartani a maga expanzivitását, ezzel több legyet üt egy csapásra. 
Egyrészt folytatni tudja megszokott életformáját és fenn tudja tartani megszokott 
hatalomgyakorlási formáit. Másrészt a termelési módok versenyében mindig alapvető, hogy 
melyik mennyire képes előrenyomulni a társadalomban, s amelyik képes előnyomulni, az még 
meg is nyerheti a versenyt. Harmadrészt a tőke ezt az előrenyomulást igyekszik olyan módon 
megvalósítani, hogy versenytársa viszont veszítsen állásaiból, tehát különösen előnyösnek tűnik 
számára olyan területek fokozott kapitalizálása, amelyek egyébként a szellemi termelési mód 
„felvonulási terepéül” szolgálhatnának. (A jelenlegi szakaszban a tőke ezért is fordul különös 
érdeklődéssel az oktatás és felsőoktatás, tudomány, egészségügy, társadalombiztosítás, a szűkebb 
értelemben vett kultúra, stb. területei felé){1405}. 
  
Nem véletlen, hogy az „ipar”, „gyár” kifejezés is mind több olyan dologgal kapcsolódik össze, amellyel 
korábban véletlenül sem: a poszt-indusztriális társadalom, a klasszikus értelemben vett ipar 
szerepcsökkenésének kora egyúttal számos szellemi tevékenység, számos, az emberi lényeghez tartozó 
tevékenység, szükséglet „iparosítását” is jelenti. A filmeket kezdettől fogva filmgyárakban termelik, s 
hasonlóképpen eléggé régen beszélhetünk vendéglátó-, szórakoztató- vagy éppen szex-iparról is. De az 
ehhez hasonló kifejezések – a valósághoz alkalmazkodva – egyre szaporodnak. (Médiaipar, tudásgyár, 



élményipar, egészséggyár, kreatív iparok, stb.) A tömegtermelésre orientált vállalkozás megjelenése 
ezeken a területeken egyúttal azt is jelenti, hogy a minőség-orientált, egyénre épülő szellemi 
termelőmódot (a „ki kit integrál” jegyében) igyekeznek mindenütt mennyiségelvű, tömeges 
iparszerű gyártással helyettesíteni, a szellemi termelést iparszerű bérmunkává degradálni, ily módon 
ragadni el a szellemi termeléstől annak korábban adekvát területeit). Az „iparosítás” mellett a szellemi 
termelés területein a tőke a haszonelv terjesztése által is előrenyomul: ennek hatására sokakban ma 
már nem kelt megbotránkozást, ha az egészségügytől vagy a kultúrától „gazdaságosságot” várnak el, ha a 
„gyerekbe való befektetésről”, vagy nota bene „kapcsolati tőkéről” beszélnek. Az érzelmi, esztétikai 
szféra piacosítása, a cost–benefit jellegű döntéseknek a családi viszonyokra, a párkapcsolatokra, a szülő-
gyerek viszonyra, a baráti kapcsolódásokra, stb. való kiterjesztése azzal a hatással is jár, hogy az élet 
emocionális, affektív, esztétikai szegmenseiben is a tőke tud kvázi-„kompetensként” fellépni, – azokkal a 
szellemi termelőkkel szemben is, akik mindig is ezen életterületek specialistái voltak, s akik tevékenysége 
ma is sokkal adekvátabb e területek megközelítésében (is), mint az ezeket végtelenül leegyszerűsítő és 
elszegényítő tőkéé. 
  
Vannak azután a tőke előnyomulásának olyan elemei is, amelyek közvetve hatnak a szellemi 
termelési mód ellen: azáltal, hogy az egyes egyének egzisztenciális autonómiáját csökkentik, 
(amely autonómia nem csak a polgári szabadság, hanem mint a hatodik fejezetben láttuk, a szellemi 
termelés alapfeltétele is, így beszűkítése egyszerre jelenti a polgári társadalom korábban tömegessé tett 
alapfeltételeinek felszámolását az „utolsó idők” rendszer-diktatúrája által{1406} és a szellemi termelési mód 
előnyomulásával szemben a „felégetett földek” taktikájának választását). Ezekben az esetekben nem 
közvetlenül a szellemi termelők lehetőségeit csökkentik, hanem csaknem mindenkiét, de olyan irányban, 
hogy az egyúttal a szellemi termelési mód szempontjából sem kedvező. Ilyen megoldás például a 
(„túlságosan széleskörű”) földtulajdon és a lakástulajdon ellen intézett támadás (például az ingatlanadó, a 
tulajdonos bérlővé válásának propagálásával, vagy nagy tömegek olyan eladósításával, amely aztán az 
ingatlan kényszerű elárverezésébe torkollik); azaz a tulajdonnak e tekintetben is a tőke oldalán való 
koncentrációjáért folytatott küzdelem. Az államszocializmus kádári változatában az állam, a politika 
túlhatalmával szemben az emberek egyik fő önvédelmi eszköze volt a saját ház, lakás, autó, a (persze 
erősen korlátozott) földtulajdon (az ezekhez való jogot az ’56-os felkelés után kompromisszumként a 
pártállam is elismerte), s mindezek – legalább egyes életterületeken – az önrendelkezés, és bizonyos 
mértékig a szabad mozgás lehetőségét biztosították{1407}. A rekapitalizáció során viszont a tőke – szokott 
racionalitási, gazdaságossági és „igazságossági” érveit bevetve – támadást intézett ezen „túlzott mértékű” 
személyi tulajdon (s ezzel párhuzamosan a túlságosan felaprózott földmagántulajdon) ellen, hogy azokat 
személyi tulajdonból magántulajdonná változtathassák, s a kistulajdonosokat életjáradék, öregségi ellátás, 
stb. felajánlásával (vagyis a személyi tulajdon feléletésével) általában számukra nagyon kedvezőnek 
feltüntetett módokon fosszák meg – és ez a lényeg – tulajdonuktól, a bankok, illetve az ingatlanpiac 
egyéb – gyakran diszkrét háttérben köröző – haszonélvezői javára. A tőke ezt nem a szellemi termelési 
mód ellen „lépi”, s persze az sem feltétlen célja, hogy felmorzsolja saját polgári-tulajdonosi bázisát. A 
terjeszkedés kényszere azonban hajtja efelé a tulajdonkoncentráció felé is, amely következményein (az 
autonómia-csökkenésen, újabb tömegek proletarizációján) keresztül mellesleg csökkenti az önálló, a 
tőkétől is függetlenedni képes szellemi termelés bázisát is. 
  
E folyamatban a tőke egyértelműen individuum-ellenesnek mutatkozik, jóllehet története során legfőbb 
jellegzetességének éppen az individualizmus látszott, s ma is úgy tűnhet, ez folyamatainak lényege. De, 
mint Beck írja a harmadik fejezetben idézett szövegében, e folyamat során az individualitás fogalma 



„mintegy ellenkezőjébe fordul”. Az individualizálódás kiszakította az egyént közösségeiből, de egyúttal 
determináltságaiból is, elvette tőle a hagyomány biztonságát, de egyúttal felszabadította az innovatív és 
kreatív gondolkodásra – ám a tőke társadalmában mindez a szabadság nem a „szabad egyének szabad 
önkifejtéséhez” vezet, hanem ahhoz, amit Beck „ellenőrzési, illetve újraintegrálási dimenziónak”, 
Habermas és mások pontatlanul refeudalizálódásnak neveznek: az egyén kiszakadása minden 
hagyományos kötésből csak addig és arra jó a tőkének, hogy minél teljesebben az ő ellenőrzése, 
manipulációja alá kerüljön{1408}. Beck idézett gondolatmenete folytatásában arról beszél, hogy a 
későkapitalizmus individualizálódási tendenciái miként kapcsolódnak össze a szabványosodással és egyre 
növekvő piacfüggéssel – azaz a tőkének való mind teljesebb kiszolgáltatottsággal és önállósággal – egy 
pénzcentrikus társadalomban. 
  

„A fejlett modernitásban az individualizáció olyan társadalmasodási folyamat keretfeltételei 
között zajlik, amely éppen hogy lehetetlenné teszi az egyének önállósodását”. (Beck, 2003 p 
238) „Az egyén úgy tudja, hogy a maga ura, miközben divatok, viszonyok, konjunktúrák és 
piacok játékszerévé válik. Emiatt éppen az individualizált magánlétezés egyre erőteljesebben 
és nyilvánvalóbban olyan viszonyok és feltételek függvényévé válik, amelyekre semmilyen 
hatása nem lehet” (Beck, 2003 p 239).{1409} A kulcsmondat az utolsó: az egyén olyan 
„feltételek függvényévé válik, amelyekre semmilyen hatása nem lehet”. A tőkés 
társadalomban ez az egyén ideális állapota, ha egyébként „a viszonyok és feltételek” a tőke 
irányítása alatt állnak. A szellemi termelési módban viszont alapfeltétel, hogy az egyén a 
legnagyobb hatást gyakorolja „viszonyaira és feltételeire”, mert a szellemi termelés maga e 
hatásgyakorlás. Az individuumok autonómiájának meggyengülése mindenképpen a 
szellemi termelési módot hátráltató tényezők közé tartozik. 

  
A tőke előrenyomulása összességében mindenképpen a tőke érdekeinek megfelelően történik, 
ugyanakkor viszont még a tőke céljai és adekvát értékei szerint is igen problematikus következményekkel 
jár. Az egyik ilyen következményt Mészáros István a hasznosulási ráta csökkenő tendenciájában mutatja ki 
(a figyelem erre való irányítása könyve egyik legjelentősebb momentuma). Kimutatja, hogy a tőke mind 
rosszabb hasznosulásfokkal dolgozik, s ezen csak az változtathatna, ha a termelést nem a kizsákmányolás 
irányítaná (s például a munkaidőt arra a mértékre csökkentenék, amely az innováció jelenlegi szintjén 
átlagosan szükséges lenne –; jól tudjuk, hogy a tőke ezzel szemben mindig inkább a munkanélküliséget 
növeli, ezzel is bizonyítva a ricardoi-marxi értéktörvény meghatározó szerepét a jelen kapitalizmusában 
is){1410}. 
  
A tőke és a szellemi termelési mód küzdelme még nem dőlt el, de az a tény, hogy az „ancien regime” 
számos vonatkozásban akkor is expanzív tud lenni, amikor egyúttal egyre romló teljesítményt nyújt – az 
új termelési mód felé mutató fejleményeket viszont ezáltal a maga számára kedvező formákba tudja 
torzítani –, a jelen sok folyamatát ambivalens arculattal ruházza fel. 



Néhány ambivalens jelenség a későkapitalizmus korszakában 

„minden tendenciát szükségszerű – kisebb-nagyobb – ellenhatás ér a tőkés fejlődés folyamán 
az ellenkezőjétől. A tendenciák bonyolult kölcsönhatásának ezt az objektív körülményét még 
tovább fokozza (…) magának a tőkének a belső ellentmondásokkal teli természete. (…) a 
tőke elfojthatatlan tendenciájának, amely a monopóliumra irányul (persze a tőkés fejlődés 
különböző szakaszaiban különböző úton-módon, s ez a többire is áll) hatékonyan ellene 
dolgozik a versengés; hasonlóképpen a központosításnak a szétforgácsolódás; a nemzetköziségnek a 
nemzeti és regionális partikularizmus; a takarékos gazdálkodásnak a szélsőséges pocsékolás; az 
egyesítésnek a rétegződés; a társadalmasításnak a magánosítás; az egyensúlyra törekvésnek az egyensúly 
megbontására irányuló ellentörekvés, stb.” (Mészáros, 2009, II. pp. 156-157. eredeti: Mészáros, 
1995, p. 382). 
  
„Mivelhogy a tőke csakis ellentmondások útján-módján képes működésre, teremti is a 
családot, s le is rombolja; kitermeli a gazdaságilag független fiatal nemzedéket ennek ’ifjúsági 
kultúrájával’ együtt, s alá is ássa ezt; generálja a potenciálisan kényelmes öregkor föltételeit a 
megfelelő szociális ellátással, s föl is áldozza ezeket pokoli háborús gépezete érdekeinek. Az 
emberi lények abszolúte szükségesek a tőkének, s ugyanakkor teljesen fölöslegesek is a 
számára”. (Mészáros, 2010, III. pp. 253-254. Eredeti: Mészáros, 1995, p. 686). 

  
Ez nem pusztán a mindenben benne lévő dialektika: a tőke ezen ellentmondásai abban gyökereznek, 
hogy alapvetően az emberi szükségletek kielégítése és bővítése tartja életben (ez adja pozitív, teremtő és 
jólét-termelő természetét, amelyre hívei mindig hivatkoznak, elfedve azonban a másik oldalt): a tőke 
mindezt le is rombolja, azáltal, hogy mindebből csak a belőle kinyerhető haszon érdekli, s csak addig, s 
csak abban a vonatkozásban támogat bármit, ameddig az hasznot hoz a számára{1411}. Minthogy azonban 
az emberi létformák, mihelyt létrejöttek, önmaguk teljes rendszerként való fenntartását szolgálják, 
egyetlen elemre, hasznot hozó mozzanatukra való redukálásuk a rombolásukat jelenti{1412}. Építésnek és 
rombolásnak ez a kettőssége érvényesül a tőkének a szellemi termeléshez való viszonyában is. 
  
A tőke expanzív természetének talán legfőbb ellentmondása az, amit a napjainkban oly divatossá vált 
„fenntarthatóság”-kérdéskörben szoktak felvetni. Mivel ez a témakör szinte önálló területté növekedett, itt 
most nem térünk ki az ezzel kapcsolatos hivatkozásokra{1413}, csupán emlékeztetünk az alapproblémára: a 
tőke expanzív természete a fejlődés motorja, ugyanakkor ez a fejlődés több értelemben sem fenntartható. 
Egyrészt – s ezért is élnek oly sokan a rák-hasonlattal – önmaga (természeti) alapjait emészti fel{1414}; 
másrészt már csak azért sem fenntartható, mert hajtóerejét a profitráta növekedésének kényszere adja, azt 
pedig lehetetlen a végtelenségig fokozni. 
  
Mindezek az ambivalenciák csak erősödnek a szellemi termelés szerepének növekedésével. 
  

Lazzarato írja az „Immaterial Labor”-ben {a szellemi munka növekvő szerepéről}: „A 
munkáltatókat rendkívüli módon nyugtalanítja az ennek következtében létrejövő kettős 
probléma: egyfelől kénytelenek elismerni a munka autonómiáját és szabadságát, mint a 
termelésbeli kooperáció egyetlen lehetséges formáját, másfelől és ugyanakkor viszont 



kötelezve vannak arra is (ez élet-halál szükséglet a kapitalista számára), hogy ne osszák szét 
azt a hatalmat, amit a munka új minősége és annak szervezete magában foglal{1415}”. 

  
Láttuk, hogy bizonyos területeken a tőke egyértelműen támogatja a szellemi termelők (szellemi) 
fejlődését. A globalizálódás például arra is jó, hogy két-három nyelv aktív használata mind általánosabbá 
váljék. Ám ez, mint láttuk, – a számítógépes tudás fejlesztésével együtt – egyszersmind arra is jó, (s a tőke 
ezt egyértelművé is teszi), hogy a szellemi termelőből minél „piacképesebb” munkaerő legyen, vagyis 
minél megfelelőbben szolgálhassa a tőke haszonorientált törekvéseit. Ugyanebbe az irányba mutat az 
„élethosszig való tanulás” eszménye, ami elvben egyfelől megint csak hasznos a szellemi erők 
halmozódása és a megküzdési képességek erősödése szempontjából, ugyanakkor a képzés irányát a piac 
szabja meg, az egyénnek nincs benne kompetenciája, így az egyén szempontjából esetlegessé válik, hogy a 
megszerzett tudás valóban erősíti-e pozícióit, vagy sem. (De éppen e bizonytalanságban-tartás a tőke 
érdeke){1416}. Az Internet, mint erről már többször volt szó, óriási lehetőségeket rejt magában a szellemi 
termelés szempontjából, (és a társadalom valódi demokratizációja szempontjából is). Ha például csak azt 
a Castells által hangsúlyozott sajátosságát tekintjük, hogy benne „A felhasználók egyszersmind alkotókká 
is válhatnak”, (Castells, 2005, p.69), új „népművészeti” formák, összeépülő kollektív tudások alanyaiként, 
hogy az egyes használók (a blogokon, a You Tube és hasonló oldalak használatán keresztül) önkéntes 
kultúraterjesztőkké is lesznek, mindez nagyon is alapvető a szellemi termelési mód kifejlődése felé vezető 
úton. Ám a tőke – azon túl, hogy a szabad aktivitást is igyekszik korlátozni – kitűnően alkalmazkodik is 
ehhez az új médiumhoz, amely megnöveli a piacot uraló erők lehetőségeit is{1417}, s a tőke igyekszik az 
embereket úgy befolyásolni, hogy az Internetet és a „számítógépes forradalom” egyéb lehetőségeit 
elsősorban ezekben az irányokban vegyék használatba{1418}. (S persze nem csak a „tőke” torzítja el az új 
eszközök használatát; miközben ezek addig soha nem látott összeköttetési, kapcsolódási lehetőségeket 
teremtenek, s ezáltal az emberiséget új közösségi formák felé is terelik; egyúttal arra is lehetőséget 
nyújtanak, hogy az egyének ezekkel az eszközökkel a legpartikulárisabb érdekeket szolgálják, s nagyon 
sokan ki is használják ezeket a lehetőségeket). 
  
Az újfajta termelési prioritásokból következő ambivalens jelleg más területeken is megnyilvánul. A 
szellemi termelők – a szellemi termelés „minőség”-értékének jegyében – mind több területen tesznek 
kezdeményezéseket az élet minőségének emelésére, élhetőbbé tételére, kényelmének-praktikumának 
növelésére. Ám a tőkés társadalomban – elsősorban a fenntartott egyenlőtlenségnek és a különböző 
társadalmi csoportok között képezett határoknak köszönhetően – a minőség, mint erről már szó volt, 
nagymértékben kapcsolódik az elitizmushoz, inkább kiváltságként jelenik meg; s mivel a „minőség” 
mérését mennyiségi szemlélettel valósítják meg, ezzel óhatatlanul hierarchizálják is: „minőségi fokokat” 
képeznek s ezeket hozzárendelik az egyes (vertikális hierarchiát képviselő) társadalmi csoportokhoz. Ez 
magát a minőségfogalmat is összezavarja: számos olyan dolgot tekintenek „minőséginek”, amely – 
hierarchiajelző funkcióján kívül – diszfunkcionális, fontos minőségeket pedig nem hagynak érvényesülni. 
  
Bauman a demokrácia lényegének a privát és a nyilvános egymásba való átmenetelét tartja.(Bauman, 2003). 
Valóban, diktatúrákban ezek között nincs átjárás (csak a nyilvános egyoldalú behatolása a privátba). 
Persze a privát és nyilvános közötti viszony nagymértékben a magánérdek és közérdek közötti viszonytól is 
függ. A feudalizmusban a közérdek alapján rögzítettnek tekintik a magánérdekeket; a kettő, ha elkülönül 
is egymástól, (s ha egyes esetekben a magánérdek nyilvánvalóan szembekerül is a közérdekkel) nem alkot 
strukturális ellentétpárt{1419}. A kapitalizmusban a magánérdek közérdeknek tünteti fel magát{1420}; a 
magán-, és közérdek, privát és nyilvános ütközése alapproblémaként tematizálódik; egymásba 



való átmenetük úgy valósul meg, hogy az egyén megpróbálja magánérdekét közérdekként el is 
fogadtatni a társadalommal, a politika viszont a közérdeket (legalábbis a politika 
erőviszonyaiban megjelenő érdekek eredőjét) próbálja az egyénekkel magánérdekként 
elfogadtatni{1421}. Azt, hogy a magánérdek közérdekként jelenhessen meg, nagymértékben támogatja, 
hogy ebben a társadalmi formában a magánügyletek színtere, a piac válik a legfőbb strukturáló (s így a 
„közérdeket” is meghatározó) tényezővé{1422}. A szellemi termelési módban az egyén – a korábbiaktól 
eltérő stratégiát követve – arra törekszik, hogy magánérdekét a közérdeknek megfelelően 
formálja (vagyis nem ráerőszakolja a közérdekre a magánérdeket, – s a magánérdeket sem 
erőszakolja meg a közérdek nevében – hanem össze igyekszik hangolni a kettőt). A 
későkapitalizmus ebben is megkísérli fékezni a szellemi termelési mód logikájának 
dominanciára jutását. Mind többet hivatkozik a közérdekre, az emberek privát szféráját a 
médiatizáción keresztül mindinkább alárendeli a nyilvánosnak{1423}, ugyanakkor a tőke (és a 
benne megtestesülő domináns magánérdek) megmarad a „közérdek” és a nyilvánosság 
mozgatójának, (önmagát és privát szféráját elzárva a nyilvánosságtól). Miközben a társadalom 
mind több technikai lehetőséggel rendelkezik a magán és közérdek összehangolására, a társadalmi-
politikai viszonyok terén a tőke a túlnyomó többség számára – megfosztva őket 
autonómiájuktól, „belülről vezéreltségüktől” – (mint ezt többször hangsúlyoztuk) nem biztosít 
lehetőséget arra, hogy aktív alanyként vegyenek részt magán- és közérdek ezen 
összehangolásában, privát és nyilvános egyensúlyának megteremtésében. Azt sugallja nekik, hogy 
egyfelől vessék alá magukat annak a „közérdeknek”, (ami természetesen e társadalomban nem egyéb, 
mint a tőke és a tőkék magánérdeke), másfelől viszont – mindabban, ami e „közérdeket” nem érinti –, 
maradjanak meg magánérdekeik képviselőinek; egyfelől szolgáltassák ki privát szférájukat a 
nyilvánosságnak, másfelől zárkózzanak be, mind atomisztikusabban „privatizálják” életüket; de 
semmiképpen se próbálkozzanak maguk a magán- és közérdek összehangolásával, a privát és nyilvános 
viszonyának számukra megfelelő rendezésével{1424}. 
  
A későkapitalizmus ambivalens jellege tehát egyrészt azt jelenti, hogy a szellemi termelés irányába mutató 
fejleményeket a tőke igyekszik olyan mederbe terelni – s ezzel megváltoztatja arculatukat – hogy ne a 
szellemi termelési módot, hanem a fennálló társadalmi rendszert erősítsék. Így a potenciálisan 
konstruktív mozzanatok is gyakran retrográd arculatot öltenek. De ambivalensek lesznek a viszonyok 
más értelemben is. A tőkének nem mindent sikerül a maga képére faragnia. Mint nem sokkal előbb 
említettük, ahhoz, hogy mind kreatívabb, kooperatívabb, felelősségteljesebb munkaerőre van szüksége, 
nem csak aláveti, proletarizálja, de valóban fejleszti is a szellemi termelőket. Nemcsak a piac szolgálatába 
állítja az Internetet, de „a policentrikus kollektív intelligencia” fő megnyilvánulási terepévé is teszi. (Dyer-
Witheford, 1999, p. 498). Az egyetemeket, az akadémiákat nem csak elfoglalja, de azzal, hogy maga alá 
rendeli őket, ezeket a korábbi „elefántcsonttornyokat” be is vonja az „osztályharcba”. És más területeken 
is számos új érték megszületését teszi lehetővé, (minthogy alapja, a csereérték – mint például Derrida is 
hangsúlyozza – nem csak elidegenítése, holt formája a használati értéknek, hanem létrehozója is 
/Derrida, 1995/1, p. 175/). 
  
A kapitalizmusnak különben is egyik (általunk is már több ízben hangsúlyozott) jellemzője – s minél 
nagyobb szerepre tesz szert benne az „ideákat is termelő” szellemi termelés, annál inkább –, hogy 
állandóan változtatja a domináns eszméket, s hol ez tűnik az „igazán tipikus” polgári, a kapitalista 
érdekeknek megfelelő gondolatnak, eszmének, intézménynek, hol éppen az ellenkezője. Minthogy a 
rendszer eleve tele van ellentmondással, ezért valóban „tipikusak”, valóban a rendszerrel adekvátak 



lehetnek egymással ellentétes jelenségek is. Ez – mint más vonatkozásban már szó volt róla – nagyon 
megkönnyíti a rendszer védelmét. Hiszen ha egy forma már nagyon népszerűtlenné, tarthatatlanná válik, 
le lehet cserélni, okafogyottá nyilvánítva a rendszer kritikáját. Ezért a valóban rendszerkritikus 
magatartás nem elégedhet meg azzal, hogy a tőkés társadalom egy-egy aktuális 
megjelenésformáját marasztalja el; egy-egy jelenséget mint „tipikus burzsoá” jelenséget kritika 
kereszttüzébe állít, s közben az ellentétében nem veszi észre az ugyanúgy rendszer-adekvát 
elemet. Így a kritika könnyen lesöpörhetővé válik. A szellemi termelési mód hatékony képviselete a 
mindezen jelenségek közös alapjai elleni fellépést kívánja meg. 
  
A tőkének a szellemi termelési mód elleni (tudatos és aktív) küzdelme azonban abban is megnyilvánul, 
hogy az ilyen alapvető rendszerkritikát nem várja passzívan, hanem sokoldalú ideológiai offenzívával, 
kifinomult manipulációs technikákkal, közvetlen és közvetett propagandaeszközökkel igyekszik azt 
megelőzni és hatástalanítani. A következő alfejezetben ezeket az eszközöket próbáljuk meg sorra venni. 



Média, propaganda, manipuláció – ideológiák 

A kommunikációs képességek, a pszichológiai érzék és -tudatosság már az emberi történelem kezdetein – az olyan 
tudatformáló szakemberek, mint a javasemberek, papok, művészek, tanítók, és politikai vezetők mellett – 
leginkább a kereskedők körében fejlődtek ki, a sikeres kereskedelmi tevékenység egyik legfőbb 
feltételeként. Nem véletlen a filozófiának a pszichológia felé fordulása a tizennyolcadik században, az 
irodalomban a pszichologizáló regény uralma az egész polgári korszakon keresztül{1425}, s magának a 
pszichológia-tudománynak (majd a kommunikáció külön tudományának) megjelenése a tizenkilencedik 
század végén, huszadik század elején. A tőkés társadalomnak kialakulásától fogva alapvetően fontos 
az eladók (főként a munkaerő-eladók) és a vásárlók mind hatékonyabb pszichológiai 
befolyásolásának lehetősége, az emberi tudat „megmunkálása”{1426}. A huszadik században mind 
nagyobb mértékben épít is e tudományok eredményeire, felhasználva azokat mind a konkrét piaci 
terjeszkedésben, mind pedig az egész rendszer alapjainak megerősítésében és védelmében{1427}. 
  
A befolyásolás egyre nagyobb jelentősége folytán válik a média a rendszer nagy hatalmú tényezőjévé{1428}. 
Szokás a „negyedik hatalmi ágnak” nevezni, (ami arra utal, hogy megnövekedett súlyával a média önálló 
erővé is tud válni a polgári demokrácia hatalommegosztó, az egyes hatalmi ágakat egymással kontrolláló 
rendszerében); mások, például Castells, azt hangsúlyozzák, hogy a média nem annyira önálló hatalmi ág, 
mint inkább a hatalmi harcok egyre fontosabb terepe (Castells, 2006, p. 458), ezt a harcot befolyásolni 
képes lehetőségekkel{1429}. (Itt megint mindegyik állítás igaz: a médiában valóban különböző érdekek 
ütközetei is folynak; ugyanakkor a média felléphet a többi hatalmi ággal szemben is, külön – ebben az 
értelemben egységes – „média-érdeket” képviselve; de ami a legfontosabb, ugyanakkor közvetít is 
uralkodó – az egymással küzdő különböző érdekek közös nevezőjét képező – érdekeket: a politikai 
hatalom, s még inkább a mögötte álló társadalmi rendszer érdekeit). A média világképformáló 
manipulációs technikák sokaságát alkalmazza mindezen célok érdekében. (Miután ezt a manipulatív 
funkciót – a befolyásolás iránt a második világháború után ugrásszerűen megnőtt érdeklődés hullámában 
– a médiakritikai iskola túlhangsúlyozta, tért nyerhettek a manipulatív funkciót tagadó elméletek, amelyek 
a média szükségletkielégítő szerepét helyezték előtérbe. A szembeállítás megint csak fölösleges. 
Természetesen a média nem csak manipulál, hanem valóban nagyon sokféle valós szükségletet elégít ki, 
de ezen szükségletkielégítő funkciók ténye nem ad okot arra, hogy tagadjuk, hogy mindeközben 
manipulatív funkciókat is ellát{1430}). 
  

A manipulációt mindenképpen meg kell különböztetni a hatásgyakorlástól, és a (jószándékú) 
befolyásolási törekvéstől. Hatást minden és mindenki gyakorol a többi létezőre; s az is 
természetes, hogy a tudatos lények megpróbálják (tudatosan) befolyásolni is a többieket. (A 
szellemi termelés is mindenképpen befolyásolás; nem véletlenül indultunk ki a hatodik 
fejezetnek a szellemi termelők és a szerves fejlődés viszonyát mérlegelő gondolatmenetében 
a jószándékú befolyásoló alakjából).A befolyásolási, hatásgyakorlási törekvés azonban még 
nem manipuláció. A manipuláció lényeges specifikáló eleme, hogy olyasmit akar elfogadtatni, 
1. ami előnybe hozza a manipulálót a manipulálttal szemben; 2. ami nem igaz, illetve elfedi a 
valóság egy lényeges részét; s mindeközben 3. a másikat mintegy bábunak tekinti, aki – nem 
látva át, hogy manipulálják –, önként azt teszi, ami a manipuláló érdeke. Mindezt 



összefoglalhatjuk úgyis, hogy míg a pozitív befolyásolás (a másik szabadságát, döntési 
lehetőségeit) fokozó (a másik személyiségét gazdagító), addig a manipuláció lefokozó hatású{1431}. 
  
„A felszabadulás elleni harc leghatékonyabb és legszívósabb formája az, hogy olyan anyagi és 
szellemi szükségleteket oltanak az emberekbe, amelyek állandósítják a létért való küzdelem 
elavult formáit” (Marcuse, 1990, p. 26). A megállapításban rejlő igazsággal való egyetértés 
mellett itt meg kell jegyeznünk, hogy túlságos leegyszerűsítés van abban, ahogyan Marcuse a 
manipulációt felfogja, megkülönböztetve „igaz” és „hamis” szükségleteket: hamisnak tartva 
azokat, amelyeket az egyénre „a repressziójában való (..) társadalmi érdekeltség kényszerít 
rá”. Az kétségkívül igaz, hogy vannak olyan szükségletek, amelyeket mesterségesen 
alakítanak ki, s ily módon az emberben kialakíthatók olyan szükségletek, amelyek az ő 
eredeti állapotában feleslegesek voltak, sőt, olyanok is, amelyek ártanak neki (például 
megbetegítik, elszegényítik, stb.). Ezt a tőkés társadalom kínálati jellegének kapcsán mi 
magunk is hangsúlyoztuk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy nagyon nehéz meghúzni a 
határvonalat „igaz” és „hamis” szükségletek között, mert valami, ami korábban fölösleges 
volt, nem biztos, hogy más körülmények között is fölösleges, az egyénben kifejlődhetnek 
olyan belső feltételek, amelyek már szükségessé teszik. (Mondhatni, hogy egy embernek 
elegendő 8-10 négyzetméter lakótér, és vannak kultúrák, amelyben az egyén nem is igényel 
többet; ha viszont olyan módon szocializálódik, hogy annak következtében a 8-10 
négyzetmétert meghaladó térszükségletet tart természetesnek, akkor ez a nagyobb tér már 
egyáltalán nem felesleges, sőt, ha beszorítjuk a 8-10 négyzetméteres térbe, ez klausztrofóbiát, 
súlyos szabadságkorlátozás-érzést is kiválthat nála. S így van ez csaknem minden 
szükséglettel, a szükségletek bővített újratermeléssel szaporodnak). Ebből viszont az 
következik, hogy nem nevezhetünk egy szükségletet „hamisnak” pusztán azért, mert nekünk 
nincsen ilyen szükségletünk. A tőke kétségkívül létrehoz (és kétségkívül mesterségesen hoz 
létre) új szükségleteket, de ez éppúgy jelent fejlődést is az egyén számára{1432}, mint ahogy 
valóban, esetenként az egyén számára ártalmas következményekhez, önpusztításhoz is 
vezethet. A befolyásolás és manipuláció között a befolyásoló szándékaiból kiindulva, a 
„valós” és „hamis” szükséglet között magának a szükségletnek a jellegéből kiindulva nem 
lehet éles határokat vonni. Az értékelést vagy arra lehet alapozni, hogy végső 
következményeiben az egyén élete és/vagy az egész társadalom szempontjából építő vagy 
romboló-e az eredmény, (s ezen az alapon lehet például a drogok iránt felkeltett szükségletet 
egyértelműen hamis szükségletnek, a választási ígéreteivel ellentétes programot végrehajtó 
kormány megválasztásához vezető kampányt manipuláltnak minősíteni). Vagy, – s ezt lehet 
az emberi Nem szempontjából vett értékelésnek tekinteni –, alkalmazhatjuk az általános 
igazságossági kritériumot: minden manipulációban – s a tőkés manipulációban is – ugyanis 
az az alapvetően emberellenes, hogy a résztvevő felek lehetőségei egyenlőtlenek az események, a 
körülmények és egymás befolyásolására. 

  
Amit „médiának” szoktunk nevezni, a nyomtatott és elektronikus sajtó, a rádió, a televízió az egyik 
legerősebb, de nem az egyetlen eszköze a befolyásolásnak, az „uralkodó gondolatok” érvényesítésének. 
Egyrészt felsorakoznak mellé az új, – a komputerizációval létrejött – interaktív médiumok, másrészt 
tekintetbe kell venni az olyan hagyományos befolyásoló és világképalakító tényezőket is, mint a 
közvélemény-formáló domináns csoportok face-to-face kommunikációban terjesztett vélekedéseinek 
áramlása, vagy a művészetek, a filozófia, a tudományok világképbefolyásoló hatásai. 



  
Mindezen csatornákon folyik a befolyásolás: könyvünk fő gondolatmenetéhez visszatérve érdemes sorra 
venni azokat a legfőbb eszközöket, és azokat a legjellemzőbb közvetített tartalmakat, amelyeket ma a tőke e 
befolyásolás során a szellemi termelési mód elleni küzdelmében felhasznál{1433}. (Mint látni fogjuk, ezekben 
nagyrészt azokat a sajátosságokat látjuk viszont, amelyeket e fejezet első két alfejezetében, mint a tőke 
mai világának fő jellemzőit, illetve mint a válság megnyilvánulásait mutattunk be). 



KÍVÜLRŐL IRÁNYÍTOTTSÁG 

Szó volt már arról, hogy miként lépett a huszadik század végén a „belülről irányított” ember helyére a 
„kívülről irányított”{1434}; hogy az etikai megalapozású autonóm személyiséggel szemben, ami a korai 
polgári társadalomban a tőkés polgár és a szellemi termelő közös eszménye volt, miként lépett a 
történelmi szerepét betöltött és túlélt tőkés polgár szemében a „mag nélküli” személyiség (miközben a 
szellemi termelési mód kifejlődése csak „belülről irányított”, autonóm személyiségekre alapozható). Itt 
nem csak arról van szó, hogy a korábbi, felívelő polgári kor eszménye a dekadenciában ellenkezőjére 
fordul, nem csak a polgár két korszaka kerül szembe egymással, hanem e „vagy-vagy” a kapitalista és a 
szellemi termelési mód küzdelmében is választóvonallá válik. Ezért a későkapitalizmus 
tudatbefolyásolási mechanizmusai között fontossá lesz a „belülről irányítottság” rombolása, az 
etikai alapállás relativizálása és ezzel gyengítése, a minőségelv visszaszorítása a mennyiségelv 
javára. (Mindez az általános emberkép alakítását érinti, mert a szűk, irányító elitben – kiváltságként – 
továbbra is lehetőség nyílik a belülről irányítottság, a minőségelv érvényesítésére. A lényeg éppen az, 
hogy ne válhasson tömegessé, vagyis, hogy mint már többször hangsúlyoztuk ezt is: a társadalom tagjai 
ne válhassanak tömegesen aktív alannyá saját sorsuk és a társadalom alakításában). A médiában a siker 
és a minőség látványosan elválnak egymástól: a siker egyre kevésbé alapul minőségi értékeken, 
(az egyes emberek sikeressé válásában ezeket látványosan külsőséges szempontok 
helyettesítik), a minőség pedig egyre kevésbé lehet sikeressé{1435}. 
  
A „kívülről irányítottság” biztosításának másik fontos eleme az intim szféra határainak 
kikezdése, a nyilvánosság behatolása az egyén legszemélyesebb intim szférájába{1436}; (az olyan 
szemlélet terjesztése, mely szerint gyáva és/vagy őszintétlen az, aki védi ezt az intim szférát{1437}): könnyű 
belátni, hogy mindez nagymértékben növeli az egyén kiszolgáltatottságát minden további 
manipulációnak, illetve a politikai hatalmak és a piaci marketing befolyásolási törekvéseinek. Az intim 
szféra határainak visszaszorítása, az ember „lemeztelenítése” a médiában, a művészetben és a 
közvélekedés alakulásában az ezredforduló környékén igen szembetűnő tendencia. A 
médiatizációban{1438} a politikusok és egyéb közszereplők magánéletének felszámolása, a bulvármédia 
eluralkodása, az olyan „kitárulkozást” lehetővé tévő műfajok terjedése, mint a blogok{1439}, s még inkább az 
olyan valóságshow-k megjelenése, amelyek a végletekig lerombolják a privát szféra határait. Műfajok sora 
mutatja be – kellemes szórakozásként, s nem mint emberellenes tevékenységet – az egyéni szuverenitás (a 
személyiségvédelmi jogok) megszüntethetőségét; (az hogy ezekben a műsorokban a szereplők önként 
aláírják a szerződéseket{1440}, csak annak bizonyítéka, hogy mily mértékben előrehaladt a privát szféra 
rombolása, hiszen az esetek nagy részében az aláírók egyáltalán nem tudják felmérni vállalásuk minden 
következményét); s épít az emberek megalázására, az olyan viszonylag ártatlanabb műfajoktól, mint a 
„kandi kamera”, vagy a „kész átverés”, az ennek teljes tudatában nem lévő emberek „hülyeként” való 
kiröhögtetésén keresztül (a „benne leszek a tévében” jellegű műsorokban, vagy a tehetségkutató műsorok 
szereplőválogatásai „selejtjének” bemutatásában), az olyan, eleve a megalázásra építő vetélkedőkön át, 
mint az „okosabb vagy, mint egy ötödikes?” vagy „a leggyengébb láncszem”, egészen az olyan show-kig, 
amelyekben a szórakoztatás legfőbb forrása az emberek „aljanépként” való bemutatása. 
  
Miközben a médiaközegben a privát szféra (és rajta keresztül az egyéni autonómia) szimbolikus 
felszámolása folyik, a privát szféra felszámolása egészen kézzelfogható hatalomtechnikai síkon is 



végbemegy (s a szimbolikus felszámolás ennek elfogadását is könnyebbé teszi): a kiterjedő lehallgatások, 
az adatnyilvántartások, a térfigyelő rendszerek, a mobiltelefon cellainformációival megvalósított 
mozgáskövetés, a műholdas megfigyelés, stb. egyfelől hasznosak lehetnek a társadalmat veszélyeztető 
bűncselekmények felszámolásában, másfelől azonban az állampolgárok túlnyomó többségét orwelli 
módon vonják ellenőrzés alá; (s ez mindaddig a diktatórikus hatalomgyakorlás lehetőségeit erősíti, 
ameddig az ellenőrző és az ellenőrzött – egy hierarchikus társadalom uralkodó viszonyait leképező – 
egyenlőtlen viszony két oldalán állnak, vagyis amíg az ellenőrzés nem társadalmasodik úgy, hogy az 
ellenőrző szerepet a társadalom autonómiájukban megerősített polgárainak összessége gyakorolja). 



BIOLOGIZMUS ÉS SZOCIÁLDARWINIZMUS 

A következő – az emberek leértékelésével is összefüggő – eszköze a későkapitalizmus retrográd 
státuszvédő pszichológiai hadviselésének a domináns szemlélet növekvő biologizmusa. A biologizmus 
kezdettől fogva fontos szerepet kapott a polgári gondolkodásban, hiszen, mint láttuk, a különböző 
előjogokkal szemben a természetjog előtérbe helyezése adott lehetőséget a polgárságnak a demokratizáló 
hatalomátvételre, az ember természeti meghatározottsága (a minden ember jogi egyenlőségét megalapozó 
minden emberre egyaránt vonatkozó, közös természeti meghatározottság) pedig közvetlenül biológiai. 
  
Ugyanakkor ez a biológiai meghatározottság nem csak a „múlt”, hanem a „jövő”, nemcsak a feudális 
előjogok, hanem a szellemi termelési mód ellen is kijátszható. Amennyiben ugyanis a szellemi termelési 
mód hívei azzal állnak elő, hogy a történelem folytatódik, s ahogy a kapitalizmus felváltotta a 
feudalizmust, ugyanígy s hasonló (történelmi) törvényszerűségek alapján egy újabb termelési mód, egy 
újabb társadalmi formáció lép a kapitalizmus helyére, akkor ezzel szemben lehet azzal érvelni, hogy az 
ember történelmi meghatározottságairól beszélni csupán marxista tévedés: az ember csupán biológiailag 
meghatározott. 
  
A hangsúlyozott biologizmus felerősödött a huszadik század végén: olyan jelenségegyütteseket 
is elkezdtek biológiai alapokra visszavezetni, amelyeknél ez korábban egyáltalán nem volt 
ennyire egyértelmű. A szerelemmel kapcsolatban például mindig figyelembe vettek lelki (emocionális, 
intellektuális) tényezőket, (arról nem beszélve, hogy kimutatták egyes formáinak – például a lovagi-, s az 
abból kifejlődött romantikus szerelemnek – kifejezetten történelmi képződmény voltát); ezzel szemben 
az ezredforduló környékén a szerelemmel kapcsolatos szocializációs komponensek, és lelki tartalmak 
értelmező szerepe visszaszorult; s divatossá vált ezzel kapcsolatban is pusztán biológiai, biokémiai 
magyarázatokat keresni (kiemelve például az illatok, hormonok szerepét a párválasztásban). Hasonló 
tendencia a klasszikusan szociális problémák betegségként való megközelítése, medikalizálása, (és sokszor 
kemikáliákkal való gyógyítása). Természetesen a gyakran szociális eredetű pszichés betegségeknek 
(depresszió, pánikbetegség, stb.) vannak az egyes ember szervezetében megragadható biológiai összetevői 
is, korjellemzőnek ezzel kapcsolatban azt tekinthetjük, hogy a biologista megközelítés elnyomja a 
társadalmi oldalt. 
  
Az ezredvég biologizmusának van egy olyan összetevője is, ami minden dekadens kor sajátja: a regresszió 
korábbi történelmi szintek megoldásaihoz, (s az ember szempontjából a legkorábbi „előzmény”, az állati 
előfok szintjéhez: az emberi történelem során kifejlesztett nembeli erők lehetőségeivel szemben a 
huszadik századi elidegenedésben az egyes emberek szükségleteinek kielégítéseit gyakran „állati” szinten, 
tehát nem a Nem által már elért fokon, hanem az alá visszasüllyedve oldják meg){1441}. 
  
Míg a tizenkilencedik századi romantikában az „állat az emberben” toposz szörnyűségként, az ember 
világát fenyegető belső ellentmondásként jelent meg, a huszadik század végén az emberben lévő állati 
elem, mint az ember pozitív, „természeti” magja jelenik meg{1442}, az „állati ösztönt” összemossák a 
képzettségtől független tehetséggel. 
  



Egyre több vonatkozásban foglalkoznak az ember és állat közötti határok elmosódásával; mindez 
összefügg a szociáldarwinista szemlélet felerősödésével is. A túlélésért folytatott harc színterének látott és 
láttatott világban olyan – az állatokban is{1443} meglévő – képességeket látnak és láttatnak a túlélés 
legfontosabb feltételeinek, mint a kemény állóképesség és a testi vonzerő{1444}. (Az ember legspeciálisabb 
jellemzői, intellektuális és kooperatív képességei a korábbiaknál sokkal kisebb hangsúlyt kapnak). 
Nietzsche filozófiai reneszánsza közben a köznapi gondolkodásban is terjed a „vesszen a gyenge” 
szemlélet, az „ami nem öl meg, az megerősít” lapos bölcsessége{1445}. Minthogy e szociáldarwinizmus a 
szociális problémák társadalmi alapjai, okai helyett alapvetően (az állatvilágban is érvényesülő) biológiai 
különbségeket emeli ki{1446}, könnyen vezet annak elfogadásához is, hogy a párialétre kárhoztatott emberek 
azért kerültek elviselhetetlen helyzetükbe, mert „életképtelenek”. Általában is, ennek a biologizáló 
szemléletnek az egyik lényegi célja, hogy az emberek a társadalmi feszültségeket ne társadalmi 
okaikhoz vezessék vissza; ugyanakkor a darwini modell kifejezi a „kockázattársadalom” 
alapélményét, hogy a világ „veszélyes dzsungel”{1447}, ahol az ember – akár a többi élőlény – 
küzdhet a túlélésért, de nem (kivételes) ura már a sorsát meghatározó folyamatoknak. 
  
Ez a szemlélet kedvez annak is, hogy a háborúkat, agressziókat azok több évtizedes elutasítása után ismét 
„normális” (és „dicsőséget” hozó) megoldásmódokként fogadtassák el, mint ahogy (az „iszlám által 
kezdeményezett” élethalálharca hivatkozva) „normálisként” fogadtatják el a szabadságjogok korlátozásait 
is. 
  
Kedvez ez a szemlélet továbbá a hangsúlyozottabban hierarchikus viszonyoknak is; egy új elitizmus 
terjedésének, amelyben az előjogok biológiai alapon, mintegy „tudományosan” igazolhatók, s ahol a felső 
csoportok mesterségesen és hatékonyan elválasztják magukat az alsóbbaktól – kis gyermekkortól kezdve 
és az élet minden területén –: a lakóhely, a munkahely, az egészségügyi szolgáltatások, az üdülés, az 
utazás, a szórakozások, az általuk használt üzletek, stb.: nincs az életnek szinte egyetlen területe sem, ahol 
az ily módon egymástól gondosan szegregált csoportok érintkeznének. Természetesen ez a hierarchikus 
elkülönülés végigkísérte a tőkés társadalom (mint osztálytársadalom) történetét, de a polgári 
demokratikus ideológia (és a szocializmusok nyomása) a huszadik században jó ideig rákényszerítette a 
polgári demokráciákra az egyenlőség felé haladás szellemi áramlatait. Ez látszik megfordulni az 
ezredvégen; most inkább a hierarchiák nyílt felvállalása a trend, a mobilitás bezárulása a társadalmi 
ranglétra alján és tetején; a beosztottakat mint „rabszolgákat” emlegető diskurzus; annak hangoztatása, 
hogy „mindenkinek tudni kell, hol a helye”; az elfordulás, a szolidaritás megvonása a társadalmi 
hierarchia aljára kerülőktől. 
  
Mint többször hangsúlyoztuk, a tőkés társadalom történetében egyrészt mindvégig jelen vannak ezek a 
mozzanatok, másrészt egyfajta periodicitással váltakoznak a kíméletlenebb korszakok a 
kifinomultabbakkal, (annak megfelelően, hogy éppen melyik kedvezőbb a tőke számára, és persze attól 
sem függetlenül, hogy az érdekvédelmi eszközök mennyire hatékonyan tudnak működni).{1448} A jelen 
tendenciában, a biologizmus és a szociáldarwinizmus terjedésében három olyan elem is érzékelhető, ami 
túlmutat a szokásos periodikus mozgáson, (és nem tulajdonítható pusztán a tőke mindenkori 
vonzódásának sem a biologikus és szociáldarwinista szemlélethez). Az egyik, hogy ez a szemléleti divat 
most „lebontó” jellegű, nem valahová „felfelé” helyezi a célrendszerét, hanem tulajdonképpen nyíltan 
vállalja a süllyedést. A másik, hogy világképe nem egyszerűen a kíméletlen verseny érzékelése miatt sötét, 
hanem „világvége”-képzetekkel és hangulatokkal terhes. Végül egyértelmű az is, hogy a felvállalt 
retardáció a szellemi termelés perspektívája ellenében választott (annak esélyeit csökkentő) stratégia. 



A RENDSZERKRITIKA TABUJA 

A prokapitalista befolyásolási törekvések egyik legfőbb célja annak megakadályozása, hogy 
széles körben merüljön fel a rendszer mint rendszer elutasításának lehetősége. A 
„szólásszabadság” eszménye következtében a rendszerkritika – sőt, a rendszer elvi elutasítása is – 
megengedett, de az ilyen véleményeket a vélemények pluralizmusának széles palettáján könnyű 
meggondolatlan{1449} szélsőségeknek nyilvánítani, ha pusztán maroknyi kisebbség képviseli őket. A 
pluralizmust erre is fel lehet használni, és a semlegesítő hatás még fokozódhat is azáltal, hogy a 
különböző tényezők következtében – s ezek között vannak célzatos beavatkozások is – a nemzedékek, 
az egymás nyomában felbukkanó divatos irányzatok között éles határok képződnek; így a közös 
nevező helyett mindig új szempontok kerülnek előtérbe, az egyes csoportok és nemzedékek 
egymással küzdenek, a rendszer pedig állandóan változónak látszik, s változatlan lényege 
eltűnik e változások mögött. 
  
A média ráadásul maga is fellép a rendszer alapjait érintő radikalizmussal szemben. Bár közvetve 
megjelenhet a médiában a radikalizmus is, egészében a kiegyenlítő, liberális pluralista hangvétel uralkodik 
benne: minden, a társadalom alapjait illető elemzés csak mint egyéni vélemény kaphat teret, 
(rendszerint kioltva mások ellenkező véleményével){1450}. A média azzal is hozzájárul a struktúra 
fenntartásához, hogy – mint Merton rámutat (Merton, 1980) – az azonosulási mintákat felfelé (az adott 
status quó-ban domináló erők felé) irányítják, és fenntartják azokat az ambíciókat, amelyek a rendszert 
működtetik. (Westergaard–Resler, 1985). 
  
Amikor egy-egy társadalomban vagy nemzedékben túlságosan felhalmozódnak a rendszer negatív 
vonásait kiemelő tapasztalatok (mint például a kelet-európai országok rendszerváltása után, már 
kapitalista viszonyok között felnőtt nemzedékben), s úgy tűnik, hogy nem lehet őket jelentéktelenné 
marginalizálni, akkor ezeket a tapasztalatokat, s a belőlük fakadó indulatokat a szélsőjobb felé 
áramoltatják{1451}, (mert a szélsőjobb radikalizmusa úgy fokozza fel s irányítja célra a felhalmozódott 
indulatokat, hogy eközben nem fenyegeti a rendszer alapjait). 
  
Ilyen és ehhez hasonló módszerek segítenek a rendszerkritika minimalizálásában, s ezzel összességében 
többnyire létrejön a „hallgatás spiráljaként” ismert hatás: a rendszer sokkal stabilabb lesz a benne élők 
tudatában, mint a valóságos viszonyok indokolnák, mert mesterségesen fenntartott „csendje” 
következtében{1452} a vele elégedetlenek úgy látják, hogy saját negatív tapasztalataik és 
véleményük nem általános, – s így talán nem is jogos –, ezért ők sem adnak neki hangot, ami 
ismét fékezőleg hat másokra, és így tovább. 
  
Persze a tőkés rendszer nem csak manipulál: vannak olyan kiegyensúlyozó, béketeremtő mechanizmusai, 
amelyek a mindennapokban objektíve is csökkenthetik a feszültségeket, s ezzel gyengíthetik a 
rendszerkritikát; de ennél többre van szüksége akkor, amikor a válságok tartósulnak, s a rendszer 
ellentmondásai egyre nyilvánvalóbbakká válnak. 
  



Legfőképpen arra van szüksége, hogy az emberek ne lássák át az összefüggéseket, ne jussanak el a 
valóságos ok-okozati kapcsolatok megértéséhez, hiszen akkor világos lenne, hogy az egyes, esetenként 
igen szörnyű tapasztalatok miként következnek a rendszer alapjaiból. 



A TÖRTÉNELEM ELTÜNTETÉSE 

Az összefüggések átlátásának esélyeit csökkenti, ha alacsony szinten sikerül tartani a társadalomátlátást 
elősegítő képességeket. Ennek egyik hatékony eszköze a történelem, az irodalom és általában a művészetek 
leértékelése az oktatásban és a közítéletben. (Amikor egyes szakterületek képviselői arról panaszkodnak, 
hogy mennyire meggyengült például a műszaki oktatás, ez teljesen jogos panasz, de nem jogos, ha ezen 
az úgynevezett „humán” területek visszaszorításával próbálnak segíteni. A „humán” tárgyak alapvető 
szerepe a társadalmi viszonyok megértetése, az azokban való aktivitás készségeinek kialakítása, 
erre pedig mindenkinek nélkülözhetetlen szüksége lenne ahhoz, hogy ne váljon passzív, 
manipulálható eszközzé a sorsáról döntő hatalmak kezében{1453}. Persze itt nem arról van szó, hogy 
mely területek egyetemei mennyire népszerűek; e tekintetben nyilván egyfajta egyensúly az optimális: a 
lényeg az, hogy a humán területek oktatása során valóban növekszik-e a társadalomátlátás képessége, 
vagy csupán üres és szemléleti rendszerré össze nem álló ismeretek elsajátítása – és apologetikus 
érvelések terjesztése – folyik). 
  
A tőkés társadalomnak érdekes a viszonya a történelemhez. Születésekor maga a legfőbb támogatója a 
történelmi szemlélet kialakulásának, mert a történelem, mint előrehaladó mozgás az állandó változtatás 
szükségességét sugallja, a „haladás” eszményének kedvez, márpedig egyfelől a tőke lényegéhez tartozik az 
állandó innováció, másfelől csak úgy tud hatalomra kerülni, ha – mint a történelem aktuális ágense – 
félretolja útjából a „múlt” erőit. Hatalomra kerülvén viszont már ő sem érdekelt a status quo alapvető 
változásában, s így a történetiség is egyre kevésbé fontos a számára{1454}. Ráadásul a tőke innováció iránti 
elkötelezettsége nem jelent tudatos, tartós építkezést: nagyon is jelenorientált, a piac kiszámíthatatlan 
változásaihoz igazodó{1455}. Ez a jelenorientáltság a tőke szemében leértékeli, lényegében feleslegessé teszi a 
történelmet.{1456} Különösen felerősödik ez abban a korszakban, amely az egész modernizációs gondolat 
válságával jellemezhető. A történelemre ilyenkor a regnáló hatalomnak csak akkor van szüksége, ha nem 
az oksági összefüggésekre mutat rá, hanem időtlen azonosságot jelez{1457} (a posztmodern a jelen 
sajátosságait összevegyíti, összemossa a múlttal és jövővel, a különböző múltakat egymással, s ezzel segít 
a jelen kimerevítésében{1458}). 
  
Mindebben, mint Mészáros István rámutat, a tőkés társadalom aktuális állapotán túl a kapitalizmus egy 
nagyon lényegi strukturális gyengesége is szerepet játszik. „A tőkerendszer leginkább problematikus 
aspektusa – dacára annak, hogy mérhetetlenül nagy hatalmú társadalmi anyagcsere-ellenőrzési mód – a 
teljes képtelensége arra, hogy az okokat okoknak vegye, akármilyen súlyos bonyodalmak származnak is 
ebből hosszabb távon”. {A tőkerendszer} „szükséges hibajavító akcióiban a maga keretei közt 
keletkezett minden problémára és ellentmondásra szigorúan a hatások és okozatok szintjén végzett 
kiigazításokkal kényszerül megoldásokat keresni”. (Mészáros, 2008, I. p. 185). „A tőke ugyanis mint 
társadalmi anyagcsere-ellenőrzési mód nem tűrheti semminő társadalmi-gazdasági szabályozó elv 
behatolását, ami erőt vehetne terjeszkedési dinamikáján.” (Mészáros, 2008, I. p. 186). Ez az utóbbi 
gondolat talán a legdöntőbb: a történelembe helyezve maga az egész tőkés rendszer egy olyan meta-
nézőpont tárgyává válhat, amely – mint például a marxi elemzés teszi – rávilágít a rendszert mozgató 
összefüggésekre, s azok kritikájával olyan „társadalmi-gazdasági szabályozó elv” behatolását készíti elő, 
amely nem azonos a haszonelvvel (amelyet a tőke egyetlen jogosult szabályozó elvként ismer el). A 
szellemi termelési módnak megvannak a maga adekvát – a tőkés rendszertől eltérő – „társadalmi-



gazdasági szabályozó elvei”, s a tőke mindenképpen szeretné elkerülni, hogy ezek az elvek behatoljanak a 
társadalomba. Ezért a tőkének a szellemi termelési mód ellen folytatott küzdelmében fontos 
minden olyan mozzanat, ami segít neki abban, hogy az embereket az okok feltárástól távol 
tartsa ebben segít a történelmi szemlélet visszaszorítása éppúgy, mint a művészetek olyan 
irányba terelése, hogy azok ne töltsék be a társadalmi összefüggésekre rávilágító funkciójukat 
(erre alkalmas a katartikus alkotásokkal szemben a „szórakoztató” tömegkultúra preferálása, a 
művészetek s különösen a problémákat verbalizáló irodalom oktatásának csökkentése, illetve a 
„magasművészetekben” a jelenségszintű ábrázolás: a kilátástalan válsághangulat tartósítása). 
  
Még egyszer hangsúlyozzuk, mindezek az esetek nagy részében nem úgy történnek, hogy valahol, valakik 
kitalálják, hogy éppen mit kell tenni a rendszer védelmében; hanem úgy, hogy a tőke hatékony 
működtetésének szándéka kitermeli az ennek megfelelő, minél inkább ehhez a célhoz igazított 
intézményrendszereket, az azok működtetéséhez szükséges mechanizmusokat, gondolkodásformákat, 
szemléleti sajátosságokat, s aztán az ezeket az intézményeket működtető emberek e szemléletek jegyében 
meghozzák azok a döntéseket, amelyek a fentieket eredményezik. Sok esetben a cselekvők nem akarnak 
„rosszat”, – még csak nem is feltétlenül a többiek feletti hatalmaskodás szándéka vezeti őket (bár persze 
olykor az is) – csak a nagyobb hatékonyságot, jobb szervezettséget, az akadályozó-zavaró tényezők 
kiiktatását stb. szeretnék előmozdítani. Ám amikor e célok jegyében cselekszenek, döntéseik 
következményeiként, mintegy „másodlagosan”, létrejönnek az itt bemutatott és még sorolandó 
rendszervédő automatizmusok. 



A JÓTÉKONY FÁTYOL 

„A rendszerre jellemző képmutatás csúcsa, hogy a valódi döntéseket, amelyeket meg kell 
hozni – s amelyeket valójában már meg is hoztak, méghozzá a legönkényesebb módon –, 
elrejtik a szem elől”. (Mészáros, 2008, I. p. 340){1459}. Vagy mint a maga nehézkesebb 
nyelvezetével ugyanerről Habermas írja: „A kommunikatív módon strukturált életvilágot 
instrumentalizáló, rendszerszerű kényszerek szubjektív észrevétlensége a megtévesztés, az 
objektíve hamis tudat jellegét ölti. Rejtve kell, hogy maradjanak a rendszernek az 
életvilágra gyakorolt behatásai (…) Ebből szerkezeti erőszak keletkezik, amely anélkül, 
hogy kézzelfoghatóvá válna – hatalmába keríti a lehetséges kölcsönös megértés 
interszubjektivitásának formáit (…) a kommunikációban résztvevők számára tipikus módon 
előre meghatározzák az objektív, a társadalmi és a szubjektív világ összefüggését”. 
(Habermas, 1985, p. 205) (Kiem.: K.Á. – K.G.). 
  
Tütő László összefoglalásában: „Az áthelyezett küzdelem a bírálat irányát eltereli az 
alapstruktúráról. Hatására mást támadunk, mint ami az általunk célzott eredményhez 
vezethet: 
– a konfliktusok bizonyos szereplőit a konfliktusokat előidéző rendszer helyett; 
– kifejezéseket, kategóriákat a mögöttük levő tartalmak helyett; 
– kisebb visszásságokat az alapvetőek helyett; 
– a rendszer egyes részmegnyilvánulásait a rendszer egésze helyett; 
– tüneteket az alapok helyett; 
– felszíni jelenségeket a gyökereik helyett; 
– egyes következményeket a kiváltó okok helyett; 
– bizonyos eseményeket, tényeket a struktúra helyett”. (Tütő, 2010/1, p. 166). 

  
Az elterelés többszörös technikával történik: egyrészt a média szereplői „megtermelik” mindazt, amire a 
rendszer alapjairól át lehet terelni a figyelmet; előtérbe állítják a bűnbaknak megtehető szereplőket, a 
kisebb visszásságokat, a tüneteket, a felszíni jelenségeket, az okok helyett megvizsgálható 
következményeket, létrehozzák a tartalmak helyett diskurzus-meghatározóvá tehető kategóriákat, 
kifejezéseket. Másrészt teret adnak mindazoknak a tőlük függetlenül felbukkanó szereplőknek, mindannak 
a kisebb visszásságnak, tünetnek, felszíni jelenségnek, következménynek, kategóriának és kifejezésnek, 
amely – bárhol jön is létre – alkalmas arra, hogy a lényeg helyett szerepeljen. 
  
Az utóbbi évtizedekben az elterelés aktív mechanizmusai igencsak kifejlődtek. Ahogy az ókori Rómában 
a cirkuszi látványosságokkal fedték el a rendszer feszültségeit, a cél most is hasonló: a társadalom tagjai 
ne jussanak el a rendszeregész sorsukat meghatározó összefüggéseihez, és a rendszer „leváltásának” 
lehetőségéhez. 
  

„a modern spektákulum azt képezi le, amit a társadalom megtehet, de ezen az ábrázoláson 
belül a megengedett abszolút módon szemben áll a lehetségessel. A spektákulum dolga 
fenntartani az emberek öntudatlanságát, miközben a létfeltételeik gyakorlatilag folytonosan 
változnak”. (Debord, 2006, p. 16). Természetesen a nyilvánosság egésze nem azonosítható 



az ily módon tudatosan kialakított spektákulum-világgal, de annak egyre nagyobb szerepe 
van az adott – egyre tűrhetetlenebb – viszonyok fenntartásában {1460}. 
  
Az emberiség közönyösen tűri a létrontást, állapítja meg Bogár László, mert „a trükk 
lényege, hogy maga az értelmező és azonosságképző hatalom ontja a túlcsordulásig azokat a 
sokkoló{1461} vizuális ’híreket’, amelyek így – egy szociálpszichológiailag pontosan kiszámított 
telítődési mechanizmus révén – megnyugtató bizonyossággal fulladnak az unalom, a közöny 
és érdektelenség végtelen mentális tengerébe. (…) Katasztrófa (…) csak mással és máshol 
eshet meg (…) A ’másokkal való megesés’ viszont oly gyakori és oly banális (s ráadásul 
befolyásolhatatlan is), hogy törődni ezzel aligha érdemes” (Bogár, 2003, p. 219). 

  
Nem csak a spektákulum biztosítja az elterelést. Jelentős részben az elterelés része maga a politikai 
rendszer is. Ebben a rendszerben természetesen születnek igen lényeges, az emberek sorsát nagy 
mértékben meghatározó döntések is, a politikai küzdelmek jelentős részében azonban olyan kérdések 
tematizálódnak, amelyek maguk is alkalmasak a rendszer alapjait alkotó összefüggések elfedésére. A 
politikában megvitatott kérdések gyakran ideológiai ütközéseket jelentenek, amelyek mögé, azok 
értéktartalmainak és a hozzájuk fűződő érzelmi asszociációknak köszönhetően jelentős tömegek – s 
különösen az ideológiatermelésben is részt vevő szellemi termelők csoportjai – felsorakoztathatók; ám 
gyakran később az derül ki, hogy ezek az ideológiai preferenciák is csak üzleti érdekeket lepleztek (vagy az 
üzlet utólag használja ki az ideológiai konjunktúrát); s a politikába bevitt szociális hangsúlyokból a 
„szociális biznisz”, a nemzeti hangsúlyokból a „nemzeti biznisz”, a környezetvédelmi hangsúlyokból a 
„környezetvédelmi biznisz” profitál. Természetesen nem mindig történik ilyesmi, de a tőkés rendszer 
igen jól ki tudja használni a parlamentáris többpárti demokráciában, s annak jellegzetes politikai-
ideológiai működéseiben rejlő lehetőségeket. 
  
Az egyik legfőbb „elfedendő” összefüggés természetesen az alapviszony, a termelésben folyó kizsákmányolás. 
A termelők által létrehozott érték és a tőkés profit közti összefüggés tabu; azt, hogy hány termelő 
munkájából szerez hasznot a tőke, úgy fogalmazódik meg, hogy „hány embernek biztosít munkát”, 
„hány munkahelyet teremt”{1462}; s mindazokat a követeléseket, amellyel a munkavégzők a maguk pozícióit 
javíthatnák a profit kárára, irracionálisaknak és/vagy megvalósíthatatlanoknak nyilvánítják. 
  

„A gyárban abban rejlik a tőke hatalma, hogy a mindennapok szokásos gyakorlatában ki tud 
zárni bizonyos lehetséges munkáscélokat azon az alapon, hogy azok megvalósíthatatlanok”. 
(Westergaard–Resler, p. 515, III/7. 4lj.) 
  
Ezt a munka képviselői az esetek nagy részében – egyes, nem túl lényegi, de kézzelfogható 
kedvezmények fejében – elfogadják; a tőke nyomása és e kompromisszumok érdekében 
kifejtett manipulációs technikái mindmáig többnyire hatásosak. „Már amikor Marx megírta 
A gothai program kritikáját, és még sokkal inkább a XIX. század vége táján, a Bernstein-féle 
’evolucionárius szocializmus’ jelszavával a részleges privilégiumokra törekvés stratégiáját 
választotta a tőkés újratermelés keretei közt a szociáldemokrata mozgalom. Ily módon tőkés 
ellenfele élesztéséhez járult hozzá tevékenyen, ahelyett hogy saját ügyét vitte volna előbbre 
egy alternatív társadalmi rend felé. Elkerülhetetlen ugyanis, hogy az ellenféltől kapott 
részleges kedvezmények elfogadásának fejében, amelyeket az a profitábilis tőkeexpanzió 
műveleteinek hasznából enged át, ne kelljen óhatatlanul magas árat fizetnie a munkásságnak. 



Ez pedig a tőke tekintélyének alázatos elfogadását jelentette abban a kérdésben, hogy mit 
szabad és mit nem szabad jogos követelésnek s a megteremthető társadalmi gazdagságból a 
munkát illető osztályrésznek tekinteni. (…) Ha ugyanis egyszer a fönnálló társadalmi-
gazdasági rendszert adottnak vették a jogos követelések és törekvések szükségszerű 
kereteként, akkor már mindent ’realisztikusan’ kellett értékelni (…) Ebből aztán az 
következett, hogy az egyenlőség eszméjét szigorúan alá kellett rendelni a ’méltányosság’ és 
’igazságosság’ megfontolásainak, megfelelő mérceként alkalmazva a ’méltányosságot’ meg az 
’igazságosságot’ mindenre, amit csak a tőke képes és hajlandó volt átengedni a maga 
ingadozó mértékű nyereségéből”. (Mészáros, 2008, I. p. 330){1463}. 



DIVIDE ET IMPERA 

Az egyik legfőbb technika, amelyet – mint bármely más hatalom – a tőkés hatalom is alkalmaz a 
vele szemben állók ellenében, a lehetséges ellenerők megosztása: a munkásság imént jelzett 
érdekérvényesítési korlátozottságának is egyik fő oka a megosztottság, az egyes munkáscsoportok egymás 
elleni kijátszásának lehetősége. (Nagyon ritkán sikerül a különböző dolgozói csoportok eltérő okokból, 
eltérő időpontokban, eltérő részérdekek körül tetőző elégedetlenségét például általános sztrájkká 
egyesíteni; a „világ proletárjainak” Marxék által a sikeres osztályharc alapfeltételének tekintett egyesülése 
pedig eleddig soha sem jött létre). A szellemi termelők megosztottsága még nagyobb. Minthogy a 
szellemi termelők ideológiákat is termelnek, a tőke ezek közül válogatva – túl azon, hogy mindig a 
számára éppen legmegfelelőbbet „vásárolhatja meg”, helyezheti előtérbe, (s az egymással is ütköző 
részérdekek pluralizmusában e részérdekek mindegyike is megtalálhatja a neki megfelelő ideológiai 
támasztékot) –, egyúttal ki is játszhatja egymás ellen ezeket az ideológiákat, saját belső megosztottságát 
rákényszerítve a szellemi termelőkre is. A korábbi fejezetekben szó volt már arról, hogy a tőke 
mindenképpen törekszik arra, hogy megakadályozza a három alapvető szellemi termelői funkció 
egyesülését (a szellemi termelési mód létrejöttének alapfeltételét); s az adminisztratív-igazgatási, az 
innovatív és társadalomkritikai szempontokat képviselő szellemi termelőket egymással szembeállítja, de 
legalábbis elkülöníti egymástól. De – s erről is volt már fentebb szó – ezen túl is igyekszik a szellemi 
termelőket mindinkább fragmentálni (ezt segíti az az ideológia is, amely a szakértői kompetenciát mind 
szűkebb területekre szorítja vissza); az egyes szellemi termelők elméleteiben, ideológiáiban rejlő 
eltéréseket pedig ideológiai szembenállássá, ellenségeskedéssé segít fokozni, antagonizmusokat képezve 
„nemzetiek” és „kozmopoliták”, „konzervatívok”, „liberálisok” és „szocialisták”; „modernizálók” és 
„értékvédők”, városiak és falusiak, (fővárosiak és vidékiek), materialisták és idealisták, istenhívők és 
ateisták, keresztények, mohamedánok és zsidók, hinduk és muszlimok, a különböző etnikumok, stb. 
között, le, egészen az egyes tudományos iskolák csatározásaiig. A tőkés társadalom korábbi szakaszában, 
amikor a polgári világ kiépülése harmonizált a nembeli érdekekkel, volt egy összerendező eszmerendszer, 
amely a különböző ideológiákat a polgári világszemlélet közös alapjára helyezte{1464}; mihelyt azonban a 
tőkés polgár világa már nem képviselte a nembeli érdekeket, s olyan eszmék is felbukkantak, amelyek e 
világ alapjait is megkérdőjelezték, elveszett az összerendező mag; ettől kezdve magát a 
megosztottságot szentesítő értékrelativizmust tették „összerendező eszmerendszerré”, s a 
megosztottságot – összemosva azt az egyes egyének egymástól szükségképpen eltérő 
tapasztalatainak, gondolatainak pluralizmusával – igyekeztek örök szükségszerűségnek 
feltüntetni, s ekként tartósítani. 
  
Ez a megosztottság nem csak az ideológiában érvényesül: a társadalom egész működése erre alapozódik, 
mert bár jóllehet az egyre komplexebb világban egyre nagyobb szükség lenne az összefüggések átlátására, 
a tőkének alapvető érdeke a részérdekekre való széttöredezés, mert ezzel a rendszer negatívumainak 
alapoka, a tőkeviszony elleplezhető, s e negatívumok létrejöttében a tőkés termelési mód, mint rendszer 
felelőssége eltüntethető. Az egymás ellen kijátszott részérdekek pedig egymást „tartják 
kordában”{1465}. 
  

„A modernizáció magasan specializált szereplői rendszerszerű kölcsönfüggésének a 
gazdaságban, a mezőgazdaságban, a jogban és a politikában az elszigetelt okok és 



felelősségek hiánya felel meg: vajon a mezőgazdaság fertőzi-e a termőtalajt, vagy pedig a 
gazdák csupán a károsító körforgás láncolatának leggyengébb tagjai? Vajon csak nem önálló 
és alárendelt felvevőpiacai a takarmány-, és műtrágyaiparnak, s a termőtalaj megelőző 
méregtelenítéséhez inkább itt kellene hozzáfogni? Csakhogy a hatóságok már régóta 
betilthatták vagy drasztikusan korlátozhatták volna a mérgek forgalmát. Mégsem teszik. 
Éppen ellenkezőleg: a tudomány támogatásával állandóan szabad utat engednek az 
’aggályosnak nem minősülő’ méregtermelésnek, amely mindannyiunknak egyre inkább az 
elevenébe vág. A hatóságok, a tudomány és a politika dzsungelében lelhetjük fel tehát a 
fekete bárányt? De hiszen nem ők művelik meg a földet. Tehát mégiscsak a parasztok a 
vétkesek? Ők viszont az EU-rendszabályok mögé bújnak, jelentős műtrágya-felhasználásra 
épülő túltermelést kell folytatniuk, hogy gazdaságilag fenn tudjanak maradni. Más szavakkal: 
a rendkívül differenciált munkamegosztásnak az általános cinkosság, ennek pedig az 
általános felelőtlenség felel meg. Mindenki ok és okozat egyszerre, azaz voltaképpen még ok 
sem”. (Beck, 2003 p 46-47). 
  
A részekre bontás egészen az individuumig terjed. A polgári individualizmus egyúttal 
atomizációt is jelent{1466}, ez pedig az ellenerők megszerveződésének gyengítésén kívül már 
csak azért is előnyös a tőke számára, mert az atomizált egyének, mint erről szó volt már, 
fogyasztóként is könnyebben befolyásolhatók. 
  
{A tőke érdekei szerint}„a lehető legkisebb egységekre – az elszigetelt egyénekre – kell 
szétforgácsolni a fogyasztás emberi közegét, minthogy az ilyen egységeket lehet a 
legkönnyebben manipulálni és a legkönnyebben uralkodni rajtuk, valamint ezek a 
legalkalmasabbak arra, hogy a maximális keresletet támasszák a tőke árucikkeire” (Mészáros, 
2008, I. p. 295).{1467} 

  
  
Ezt a fragmentáló hatást fokozza az is, hogy a polgári gondolkodásnak az egész tőkés korszakon 
keresztül meghatározó sajátossága volt (a természettudományok szemléletét uraló, de a 
társadalomtudományokban is érvényesülő) részekre, elemekre bontás. 
  
A későkapitalizmusban még a művészet is – amely pedig lényege szerint összekötő és összefüggésekre 
orientált – fragmentáló hatásokat fejt ki: egyrészt azáltal, hogy szétesik egymástól független és elkülönülő 
ízlés-, és stílustípusokra; másrészt azáltal, hogy a tőkés ideológiában a művészet lényegévé nem 
megismerő, hanem önkifejező, (és másoktól megkülönböztető) funkciója, s a művészet értékelésének 
alapjává az individuális tehetség-tehetségtelenség dimenziója válik. 
  

„Az egyik kedvenc trükkjük: a művészi tehetségben mutatkozó különbségeket használni a 
történetileg kialakult kizsákmányoló társadalmi hierarchia szemforgató igazolására” 
(tudniillik a tőkét szerintük az egyéni vállalkozás és a sikerességében megmutatkozó – a 
művészi tehetség kategóriájával összemosott gazdasági – tehetség alapozza meg) – „s a 
természetre való hivatkozással örökkévalósága bizonygatására is. Mintha Mozart zenei 
lángelméje nem is lett volna elképzelhető a nyomorító és megalázó társadalmi hierarchiák 
nélkül, amelyeknek alávettetett, s amelyek terhe alatt fiatalon kellett elpusztulnia, művészi 
alkotóerejének teljében, lángelméje ellenére. Egy másik jól bevált apologetikus trükk: azt 



vélelmezni, hogy a lényegi egyenlőség szocialista célja annyi, mint ’lefelé nivellálni’, s ez, 
nézetük szerint, lehetetlenné teszi Mozartok születését és szabad tevékenykedését. Mintha a 
diadalmas tőkerendszer története az utóbbi néhány évszázadban akár csak távolról is 
megfelelne a saját magáról kialakított afféle vélekedésének, hogy ’fölfelé nivellál’”. 
(Mészáros, 2008, I. p. 339). A kizsákmányoló-kizsákmányolt viszonyt ezzel a csúsztatással 
(teljesen megalapozatlanul) a tehetség–tehetségtelenség dimenziójában értelmezik, s ily 
módon a művészi tehetség tényét társadalmi előnyök igazolására (és a tőkés „tehetség” 
szimbolizálására) használják. Az államszocializmus társadalmai valóban lefelé-nivelláltak, (s 
már csak ezért sem közelítettek kellőképpen a szellemi termelés társadalma felé); de lefelé 
nivellál a tőke is, az alacsony színvonalú fogyasztói kultúra tömegessé tételével; a különbség 
csak az, hogy a tőke kihagyja e lefelé-nivellálásból önmagát, (s amikor az államszocializmus 
lefelé-nivelláló természetét ostorozza, ebben igazából nem azt kifogásolja, hogy a többség 
alacsony színvonalon marad, hanem azt, hogy nem biztosítják az elit kivételességét){1468}. 

  
Mindenesetre mindennek az eredménye a szellemi termelők – és az egész társadalom – 
széttöredezettsége külön érdekű, egymással vetélkedő-ütköző csoportokra-egyénekre, akiknek 
eszük ágában sincs erőiket egyesíteni olyanokkal, akiket egyébként ádáz ellenségüknek látnak, (vagy 
legalábbis mélységesen idegennek).{1469} A tőke a termelők és a tőke alapvető ellentétét ily módon egy olyan 
pluralista rendszerrel fedi el, amelyben mind a hatalom, mind az annak alávetettek társadalma rendkívül 
megosztottnak tűnik. Westergaard és Resler azonban kimutatja, hogy ez csupán egy mesterségesen 
kialakított, a lényegi viszonyokat megkerülő rendszer, amelyben azok mögött a nézeteltérések mögött, 
amelyek alapján a „fent” és a „lent” világa is mélységesen plurálisnak tűnik, valójában egyáltalán nem 
állnak antagonisztikus ellentétek; azok a különbségek, amelyek viszont valóságosan megosztják a 
társadalmat, nem kerülnek be a diskurzusokba, tabutémák maradnak. (Westergaard–Resler, 1985, pp. 
302–307) 



AZ (ÁT)ÉRTELMEZŐ HATALOM 

A következő átfogó manipulációs módszer, amelyet a tőke a status quo védelmében alkalmaz, az egyes 
jelenségek (át)értelmezése. Már az osztályantagonizmus „pluralizmussá” való, imént említett átértelmezése 
is ennek példája volt, de nagyon sok hasonló példa sorolható. 
  
Az egyik legalapvetőbb átértelmezés magának az antikapitalizmusnak az átértelmezése. Miután sikerül a 
vélemények pluralizmusának hangsúlyozásával minden véleményt relativizálni{1470}, azok az álláspontok, 
amelyek – például azáltal, hogy a rendszer egészét bírálják – a partikuláris (magán)véleménynél nagyobb 
érvényre tartanak igényt, azonnal szélsőségesnek, elfogultnak, megengedhetetlenül „esszencialistának” 
minősíthetők. Miután az uralkodó diskurzusokban nem jelenik meg a rendszeregész, csak annak részletei, 
szeletei, így a rendszeregészre vonatkozó megállapítások (bizonyíthatatlan) „összeesküvés-elméletnek”, a 
társadalmi többség nevében megfogalmazott kritikák „populizmusnak”, a rendszer megváltoztatására 
irányuló javaslatok „terrorizmusnak” vagy legalábbis a terrorizmus támogatásának{1471} nyilváníttatnak. Mivel 
valóban vannak az összefüggéseket rövidre záró összeesküvés-elméletek{1472}, demagóg populizmusok{1473}, 
és az erőszak fegyvereit alkalmazó terroristák, az antikapitalista gondolatok kifejtőinek különösen kell 
ügyelniük arra, hogy ne csússzanak át ezekbe, (bizonyítható tényekre és ne csúsztatásokra 
támaszkodjanak, és mindenképpen kerüljék el az erőszak – mint az előző fejezetben kifejtettük, amúgy is 
visszájára forduló – alkalmazását); ám még ha ügyelnek is minderre, a tőkeérdekeket szolgáló 
manipuláció által befolyásolt közvélekedésben a radikális antikapitalizmus akkor is összemosódhat 
ezekkel a szélsőségekkel. Pedig a tőke képviselete itt is a szokásos kettős mércét alkalmazza: ugyanazt nevezi 
populizmusnak, amit – mikor az ő érdekeit szolgálja – demokratikus népképviseletként ünnepel; 
ugyanazokat ítéli el terroristaként, akiket – mikor az ő érdekeit szolgálja – forradalmárokként, 
szabadságharcosokként támogat; az általa „összeesküvés-elméletként” elmarasztalt magyarázatoknál 
pedig sokkal laposabb, az összefüggéseket rövidre záróbb gondolatmeneteket emel időről-időre a divatos 
elmélet rangjára. (Arról nem is beszélve, hogy saját érdekeit védve időnként gátlástalanul alkalmazza akár 
a populista demagógia, akár – az állami, vagy magán – terrorizmus eszközeit, rendszerellenes kritikusaival 
– a „gonosz szándékok vezérelte kommunistákkal”, a „mindent lerombolni akaró anarchistákkal”, vagy 
akár a „fanatikus vallási fundamentalistákkal” – szemben pedig az összeesküvés-elmélet klasszikus 
formáit mozgósítja{1474}). Mindenesetre a tőke egyik komoly hatalomfenntartási eszköze, hogy 
fenntartja a minősítés monopóliumát, azt, hogy a társadalomról való gondolkodásban az ő 
képviselői definiálják nem csak azt, hogy mi a „racionális”, hanem azt is, hogy mi a 
„tisztességes”, az erkölcsileg elfogadható{1475}. Ennek a manipulációnak az eredményeire azután 
további lépések is ráépíthetők. Miután például az egész marxizmust betolták a nem „comme il faut” 
gondolatok halmazába{1476}, elég bármely bátortalan kritikát, vagy a rendszer titkait kifecsegő elemzést 
lemarxistázni ahhoz, hogy kikerüljön a „komolyan vehető”, „tudományos”, azaz tárgyilagos, legitim 
elgondolások köréből. A lényeg az, hogy „a globalitás hatalomszerkezetének harmadik intézményi elemét 
az értelmező hatalom jelenti, amely lényegében a globális média rendszerén keresztül nyilvánul meg. A fő 
feladata, hogy létrehozza, illetve folyamatosan újraalkossa és üzemeltesse azt az értelmezési keretet és 
fogalomkészletet (összefoglaló néven: ’narratívát’), amely a globalitás hatalmi rendjét, mint ’természeti 
törvényt’ tünteti fel. És amelyben minden ezzel való szembeszegülés csakis a tudatlanságot, vagy 
destruktív törekvéseket takar{1477}, így vagy a ’pedagógia’, vagy a legitim erőszak eszközeivel kell fellépni 
ellene. Ez a masinéria teszi lehetővé, hogy gyanús ’populista, nacionalista, protekcionista, stb.’ elemként 



legyen megbélyegezhető bárki, aki csupán az adott lokalitás, mint közösség alapvető stratégiai érdekeit 
kívánja megfogalmazni, esetleg képviselni”. (Bogár, 2009, p. 21., illetve Bogár, 2007/1, p 533). A 
mindezzel elérni kívánt alapcél annak sugallata, hogy a fennálló hatalmi rendszer az egyetlen 
lehetséges társadalmi létforma{1478}. 
  
A figyelemnek a lényegről való elterelését segíti az is, hogy részproblémákat az alapkérdésekkel 
azonos szintre emelnek. Az utóbbi időben például elterjedt, hogy – ha még egyáltalán elismerik az 
osztályok tényét – az „osztályellentétekkel” egy szinten tárgyalják a nemi (gender) és etnikai ellentéteket (és 
elmarasztalják, redukcionistának minősítik az osztályszemléletű kritikát, mondván, hogy az csupán 
egyetlen szempontot vesz figyelembe). Dyer-Witheford teljes joggal hívja fel a figyelmet arra, hogy ezzel 
a rendszerkritikát a kritikai szempontok egyikévé degradálják (a rasszizmus, hímsovinizmus, stb. bírálata 
mellett), holott nem azok szervezik a társadalmi rendet, hanem a tőke, (tehát mindenképpen a 
tőkeviszony a lényegi elem), és ez az, ami igazából mindent redukál (a nőt élvezeti tárggyá{1479}, a „fajt”, 
etnikumot lényegi – szociális – különbségképző elemmé, stb.). (Dyer-Witheford, 1999, pp. 13-15). 
Ugyanez vonatkozik a környezetvédelem meghatározó szemponttá emelésére is: a környezetvédelem 
valóban élet-halál kérdés, de a környezetrombolás megállíthatatlan a haszonorientált rendszer alapjainak 
megváltoztatása nélkül.{1480} 
  
A viszonyok átértelmezésének fontos eszköze (az ellenfelek marginalizálása és a fő 
érdekellentétek más ellentétekkel való leplezése mellett) az adott uralkodó viszonyok 
idealizálása és idillizálása. A tőkés társadalom szereti magát demokráciaként, a szabad világ 
társadalmaként definiálni. De ez egyúttal azt is jelenti, hogy a tőkés formában biztosított szabadságot, és 
elsősorban a tőke számára biztosított szabadságot azonosítják „a szabadsággal”. Csak azokat a 
társadalmakat ismerik el „szabadnak” és kellőképpen „nyitottnak”, amelyekben a tőke kap 
szabad utat, amely megnyílik a tőke behatolása előtt, (jóllehet ha komolyan vesszük ezeket az 
értékeket, akkor az igazán szabad társadalmaknak a tőkétől – a kizsákmányolástól – is szabadnak, az 
igazán nyitott társadalmaknak az antikapitalizmus igazságai iránt is nyitottaknak kellene lenniük). A tőke 
azonban – önmagához képest minden mást fejletlenebbnek minősítve{1481} – éppen azáltal is tudja magát 
szabadnak, nyitottnak, demokratikusnak feltüntetni, hogy a rajta kívülállókat eleve mindezek hiányával 
jellemzi. „Vagy–vagy” jellegű dichotómiákat képez: a kapitalizmust az államszocializmussal állítja szembe, 
s ezt úgy interpretálja, hogy tehát csak a demokrácia és diktatúra, szabadság és szabadsághiány, nyitott és 
zárt gondolkodás, „szabadságelv” és „vezérléselv” között lehet választani{1482}. {Hasonló a Kelet–Nyugat 
dichotómia is: mindazt, amit nem sorolnak a („fejlett”, „civilizált”, stb.) Nyugat oldalára, azt a 
(„fejletlen”, „elmaradott”, „irracionális”, stb.) „Kelet” fogalmába mossák össze}. 
  
A szabadság és demokrácia eszményítése, és a (nyugati) kapitalizmussal való azonosítása ugyanolyan 
eufemizálása a valóságos viszonyoknak, mint ahogy ezt a társadalmat a „legracionálisabbnak” is 
nevezik. Pedig erről is már eléggé régóta tudható, amire e könyvben is többször emlékeztettünk, hogy a 
racionalizmus olyan fogalmán alapszik, amely csak egy nagyon is speciális racionalizmus, a haszonelv 
szempontjából „racionális”{1483}. A tőke azonban mindezen pozitív értékeket mindig önmagához társítja. 
Egyes értékeket – ha azok éppen nem alkalmasak arra, hogy önmagát általuk feltranszformálja – 
időlegesen elejt (amikor például az állam „racionalizálásnak” feltüntetett szabályozó tevékenységét nem 
érzi éppen érdekei szerint valónak, akkor megkérdőjelezheti a racionalitás értékét is; s hasonlóképpen 
függeszti fel olykor a demokrácia, vagy a szabadság értékeinek mindenek fölötti érvényét, ha érdekei úgy 
kívánják); mindezek a korlátozások – a racionalitás, a demokrácia vagy a szabadság korlátozásai{1484} – 



azonban elfelejtődnek, egyének-csoportok hibájának minősülnek, vagy időleges szükségességükkel 
magyaráztatnak, mihelyt újból ezek az értékek képezik legitimációja alapját{1485}. 
  
Az adott viszonyok eszményítése érdekében olyan átértelmezéseket is alkalmaz a tőke érdekképviselete, 
amelyek a tőke azon működéseiért viselt felelősséget, amelyek miatt a rendszer valójában nem 
ezek szerint az eszmények szerint működik, áthárítja a rendszer „alattvalóira”. 
  

Például a „sokkterápia szükséglete a neoliberális gazdaságpolitika (gyakran elfelejtett) utópikus 
magvából keletkezik. A piaci fundamentalisták kedvenc receptjük pusztító eredményeire 
jellemzően úgy reagálnak, ahogyan az utópikus ’totalitáriusok’: minden súlyos 
következményért a végrehajtók kompromisszumkészségét és megalkuvását hibáztatják (nem 
merték radikálisan csökkenteni az állami intervenciót, stb.) és nem kevesebbet követelnek, 
mint azt, hogy doktrínáikat még radikálisabb formákban érvényesítsék a megszégyenült 
’megalkuvók’. (…) a Létező Szocializmus idején a szocializmuspárti ideológusok azzal 
próbálták ’megmenteni’ a szocializmus eszméjét, hogy azt állították: a ’népköztársaságok’ 
kudarca csak a szocializmus egyik, nem-autentikus változatának kudarcát jelzi, nem pedig 
magának az eszmének az elhibázottságát; tehát a feladat a létező szocializmus radikális 
megreformálása, nem pedig a megdöntése, ahogyan sokan gondolták (…) akik akkor 
illuzórikusnak nevezték a szocializmus kritikai védelmét, és meggyőződéssel hajtogatták, 
hogy magában az eszmében van a hiba, most ugyanazt az érvelési technikát hívják segítségül, 
hogy ’megmentsék’ vele a kapitalizmust: nem maga a kapitalizmus mondott csődöt, hanem 
csak annak egy eltorzult változata.” (Žižek, 2009, pp. 20-21). (Kiem.: K.Á. – K.G.). 
  
S még csak nem is a bankok irracionális mohósága a válság oka – sugallják –, (bár végső 
esetben a rendszervédelem még abba is belemegy, hogy a rendszer egésze helyett annak 
egyes szereplőit – akár a bankokat – hibáztassák), hanem az „emberek” irracionális 
döntései… 

  
A rendszer helyett tehát maguk az emberek azok, akik „pazarolnak”, akik irracionálisan viselkednek, akik 
„természetük szerint egyenlőtlenek”; ha rosszul élnek, csak ők az okai: nem dolgoznak eleget, nem 
vállalkoznak eléggé bátran, stb. A tőke azt sugallja, (mint már az első fejezetben utaltunk erre), hogy ő 
adja a munkát a dolgozóknak{1486}; a nyugdíjasok pedig „eltartottak” (az, hogy nyugdíjas éveik előtt mennyit 
fizettek be nyugdíjjáruléknak, s mekkora profittal gazdagították munkáltatóikat, feledésbe merül). Az „aki 
akar dolgozni, az talál munkát” szintén az ilyen rendszervédő, felelősség-áthárító – és egyértelműen 
hamis{1487} – érvelések közé tartozik. A kereslet nem csak a munkavégző képzettségéhez nem igazodik; 
van, amikor számszerűen is alatta marad a kínálatnak: vannak régiók, ahol a munkakeresők egyáltalán 
nem tudnak munkához jutni. (A tőke ilyenkor is rájuk hárítja a felelősséget: miért nem elég mobilak, 
miért ragaszkodnak annyira a lakóhelyükhöz? Arról, hogy ez a „mobilitás” megint kizárólag a tőke 
érdeke, s a munkavállaló érdekei és alapvető szükségletei ilyenkor sincsenek figyelembe véve, egyáltalán 
nem esik szó{1488}). Ám e hamis érvelés leleplezéséhez nem elég az emberek mindennapi tapasztalata. 
Néhány jól boldoguló ember előtérbe helyezésével a tőkeérdekeket képviselő média azt tudja sugallni, 
hogy „alapjában minden jól megy”, aki megfelelőképpen dolgozik és alkalmazkodik – hogy mi ez a 
„megfelelő”, ez többnyire meghatározatlan marad –, az boldogul. Így azzal a többséggel, aki nem 
boldogul, el lehet hitetni, – megint a „hallgatás spiráljánál” vagyunk – hogy ez nem tipikus, ő a kivétel, aki 



a „balszerencsés” kisebbséghez tartozik, s ha ez így van, ha a többiek valóban jobban boldogulnak, akkor 
a lemaradásban nyilván ő maga a vétkes{1489}. 
  
A média (át)értelmező hatalma roppant nagy. Sikere érdekében önmaga tevékenységét is át kell 
értelmeznie; miközben rendszeresen – dominánsan a tőke érdekei szerint – torzítja a valóságot, 
önmagát mindenekfölött hitelesként igyekszik beállítani{1490}. 
  
Az átértelmezés állandóan folyik, s mindig a tőke pillanatnyi érdekei szerint, így – mint ezt már több 
ízben hangsúlyoztuk – egy-két évtizedes távlatban éppen az ellenkezőjét is sugallhatják annak, amit addig; 
– persze mindig szigorúan az „összesség érdekében”{1491}. Ezért sosem a jelenségek, sosem azok a 
konkrét technikák az igazán fontosak, amelyeket a tőke érdekeinek védelmében alkalmaz. Erre 
is az az érvényes, amihez konklúzióként már korábban is eljutottunk: a jelenségek mögött azok 
közös alapját, a kapitalista termelési módot kell látni – és megkérdőjelezni. 
  
Mindabban, amit felsoroltunk a tőke jellegzetes manipulációs technikái közül, az az alapvetően 
igazságtalan, (és mélységesen antidemokratikus), hogy – mint korábban írtuk –: „a résztvevő 
felek lehetőségei egyenlőtlenek az események, a körülmények, és egymás befolyásolására”; a 
tőke manipulációs technikái segítségével nagy mértékben képes az emberek tömegeit (s a 
szellemi termelőket is) olyan irányokba terelni, amelyek az ő érdekeit szolgálják, (a befolyásolt 
emberek érdekeivel pedig ellentétesek); miközben ezek az emberek nem, vagy csak nagyon 
kevéssé tudják a tőke képviselőit a saját érdekeik érvényesítésének megfelelő irányokba 
mozdítani{1492}. 
  
Kelet-, illetve Közép-Európában, ahol a rekapitalizáció igen fontos eleme a szellemi termelők 
lehetőségeinek visszaszorítása, a rendszervédelem szükségletei igen sok teendővel látják el a prokapitalista 
feladatokat vállaló szellemi termelőket, a média és a tudományos élet hangadóit. Több mint egy évtized 
múltán változatlanul pontosnak érezzük, az ezzel kapcsolatos korábban írt véleményünk mondatait: 
  

„A jelen pillanatban mindenesetre a ’kapitalizmus építésének’ groteszk programja nem tűnik 
kevésbé utópisztikusnak a szocializmusépítés négy évtizedig követett programjánál. A 
félperiférikus-félgyarmati helyzet eléggé látványos változásokat hozott éppen az értelmiség 
lehetőségeiben: egyfelől a Céh legkonvertálhatóbb tudású mestereinek és mesterjelöltjeinek a 
nyugati centrumokba szívásával, másfelől a hazai szellemi élet műhelyeinek és anyagi 
bázisainak elsorvasztásával. (Mondván, hogy az államszocializmus túlfejlesztette az 
értelmiséget): Az eredmény a kor főáramlatával ellentétes tendencia, a szellemi termelés 
visszafejlődése, provincializálódása. Mindez elég konkrét formákat ölt, amikor 
Magyarországon működő nemzetközi intézményekből kiszorítják, illetve bennük alárendelt 
helyzetbe szorítják vissza a hazai szakembereket, mondván, hogy ők nem ismerhetik, nem 
ismerik igazán jól a fejlett piacgazdaság követelményeit; amikor különböző, más kelet-
európai munkafeltételekhez képest csábító anyagi lehetőségeket kínáló, ugyanakkor a 
nyugatiakhoz képest nevetségesen alacsony – szerződésekkel röghöz kötik és tíz-tizenkét 
vagy még több órás, az elbocsátás fenyegetésével kikényszerített, a szó szoros értelmében 
kizsákmányolt munkára kötelezik őket; amikor egyes tudományágakat eredményeik 
felmérése nélkül a nyugati innovációk adaptálására késztetnek, mondván, hogy itt úgysem 
születhet semmi érdemleges; amikor a saját kultúra nyelvének használata elégtelennek és 



alacsonyabb rendűnek minősül az uralkodó központok nyelveinek (angol, német) 
ismeretével, használatával szemben; amikor egyes kelet-európai fejlesztési irányokat mint 
potenciális konkurenciát sorvasztanak el. Ez a szellemi gyarmatosítás természetesen 
megtalálja a maga ’komprádor’ rétegét”. (Kapitány–Kapitány, 1998, p. 65. (39 lj.). 



Kapitalizmus versus szellemi termelési mód. Valódi választási helyzetek és hamis dichotómiák. 

Összefoglalva az e fejezetben foglaltakat, a világtársadalom ma (is) az antagonisztikus küzdelem 
állapotában van. E küzdelem két termelési mód eltérő társadalomszervezési logikája között 
folyik. A kapitalizmus és a szellemi termelési mód logikája között. Mindkét termelési mód oldalán 
vannak, akik tudatosan vívják ezt a harcot (a szellemi termelési mód oldalán ez még jóval kevésbé 
tudatosult), s vannak, akik „nem tudják, de teszik”. S ott vannak azok az óriási tömegek, akikért ez a harc 
is folyik: a kapitalizmus kizsákmányoltjai, akik a szellemi termelési módban szabadulhatnak fel. Ez a harc 
azonban mindenkit érint{1493}, és nem pusztán ellentétes társadalmi csoportok ütközését jelenti: a 
„frontvonalak” gyakran az egyes ember mindennapi életgyakorlatában, döntési helyzeteiben 
húzódnak, a harc mindannyiunkban jelen lehet. Ezért is fontos tudatosítani, hogy minden döntéssel 
egyik vagy másik oldal állásait erősíthetjük vagy gyengíthetjük. Ezért is fontos az élet minden területével 
kapcsolatban tudatosítani, hogy azon a területen, abban a konkrét döntési helyzetben melyik döntés 
szolgálja elsődlegesen a tőkés termelési mód fennmaradásának, s melyik a szellemi termelési mód 
kibontakozásának érdekeit. 
  
Mivel az ütközési lehetőségek száma szinte korlátlan, a teljesség igénye nélkül sorolhatunk fel néhány 
olyan alapvető ellentétet, amelyben a tőke és a szellemi termelési mód logikája ütközik. 
  
□ Ilyen a (gazdaságot a demokratizmus érvényesülésétől távol tartó) korlátozott polgári demokrácia és a nyílt 

diktatúra szembenállása a valódi (közvetlen) demokráciával. (Már csak ezért sem lehetett a kapitalizmus 
alternatívája a demokrácia nélküli államszocializmus). 

□ Ilyen a háború és béke közti választás kérdése (a szellemi termelési mód embere soha, semmilyen 
körülmények között nem lehet háborúpárti). 

□ A „globális hatalmi centrum” és perifériája közti érdekütközésekben a szellemi termelők érdekei sosem 
eshetnek egybe a tőkeuralmat érvényesítő „globális hatalmi centrum” érdekeivel, mint ahogy egyetlen 
elnyomó hatalom érdekeivel sem. (Ha a periférián egy kis állam zsarnoki rendszere szegül szembe a 
globális hatalmi centrummal, akkor a szellemi termelők alapvető érdeke a zsarnoki rendszer elleni belső 
küzdelem, de ez nem jelentheti a nemzetek fölötti tőkehatalom fennhatóságával való kiegyezést). 

□ A globalizmussal szemben a szellemi termelők érdeke a kultúrák pluralizmusának védelme, és a küzdelem 
egy valóban demokratikus, a kultúrák-nemzetek valóságos egyenlőségén alapuló világközösségért. 

□ A legalapvetőbb „vagy–vagy”, hogy a haszon hajtóerejét vagy az információ és az innováció hajtóerejét 
tekintjük-e a társadalom legfőbb mozgatójának. 

□ A tőkés termelési módban a csereérték jelöli ki mindennek a helyét, a szellemi termelési mód csak a 
használati értéket ismeri. 

□ A tőkés termelési mód logikája mindent mennyiségileg igyekszik mérni, a szellemi termelési mód 
egymással összehasonlíthatatlan minőségekben gondolkozik. 

□ A tőkés termelési mód a munka alávetését, a szellemi termelési mód a munka felszabadítását, (és a 
munkavégzők irányító szerepbe kerülését) feltételezi. 

□ A tőkés logika szerint minden verseny: az egyes törekvések egymás ellenében kell fellépjenek, s a verseny 
eredménye hierarchizál. A szellemi termelési mód nem a versenyen, hanem a kooperáción, egyenrangúak 
kooperációján alapszik, az egyes, egymástól különböző megközelítések minél teljesebb szintetizálására 
törekszik. A tőkelogika szerint a nézetkülönbségeket az erő (például a többség) dönti el, a szellemi 



termelés logikájában a konszenzuselv, a közös nevezők kialakítása érvényesül. A tőke világa minden 
tekintetben hierarchizált, a szellemi termelési mód horizontálisan szervezett, a feladatoknak, 
funkcióknak az egyéni képességekhez, hozzáértésekhez igazított elosztásával. 

□ A tőke monopóliumok megszerzésére orientált, a szellemi termelő termékeinek minél szélesebb megosztásában 
érdekelt. 

□ A tőkés termelési módban az információ és az innováció a haszonszerzés eszköze, a szellemi termelési módban 
a következményként keletkező haszon nem célja, hanem eszköze a további innovációnak és információszerzésnek. 

□ A tőkés termelési mód „kereslet”-ként, a szellemi termelési mód „szükségletként” közelíti meg az emberi 
igényeket. (Az első esetben az aktív szereplő az, aki a keresletet kielégíti, a másodikban mindenki, 
akinek szükséglete van). 

□ A tőkés logikában a „haladás” függetlenné válik az értékektől (önértékké válik) – a szellemi termelési 
módban nem önérték, nincs egyetlen iránya; alárendelődik az etikai értékek képviseletének. 

□ A kapitalizmus eltűri az etikai nihilizmust, lehetőséget ad a lefelé-nivellálásnak; legadekvátabb etikai 
kifejeződése az értékrelativizmus; a szellemi termelési mód preferálja a humanizmus értékeit, a „minden 
egyenértékű” elve helyett a „mindenkinek egyenlő joga kell legyen a magasabb minőséghez” elvét követi. 

  
Mindezek a dichotómiák a hétköznapok megannyi konkrét döntésszituációjában megjelennek, s a 
döntések egyik vagy másik irányt erősítik. A tőke ezekben a döntési helyzetekben természetesen a saját 
érdekeit képviseli, s a szellemi termelés pozícióit gyengíteni igyekszik; de ezen kívül oly módon is védi 
saját rendszerét, hogy áldilemmákat produkál; olyan választási helyzeteket, amelyeket azért állít be a 
legfontosabbaknak, mert – ellentétben a felsorolt „vagy–vagy”-okkal –, ezekben a választási helyzetekben 
mindkét véglet megfelel neki, s ezeknek hol egyikét, hol másikát tudja képviselni. Ilyen áldilemmák 
például 
  
□ a „szabadság versus diktatúra” oppozíció, amely annyiban természetesen nem áldilemma, hogy a szellemi 

termelési mód képviselőjének is egyértelműen a „szabadság” oldalán van a helye; viszont ebben a 
tematizációban el van kenve az „egyenlők szabadsága” és az „egyenlőtlenek szabadsága” közti 
különbség, (ami a lényeg), és így a tőke esetenként a „szabadság bajnokának” szerepében is felléphet, 
miközben valójában az „egyenlőtlenek szabadságával” számos szabadságjogtól megfosztja a 
társadalom nagyobb részét. 

□ Egy másik áldilemma az állam és a civil társadalom szembeállítása. Ez megint elsősorban arra való, hogy a 
tőke váltogatni tudja a számára kedvező két ellentétes megoldás: a centralizáció és protekcionizmus, 
illetve a liberalizáció; az állami támogatás és az alulról szerveződés előnyeit. A szellemi termelés 
alapvető érdeke a fejlett civil társadalom, de a komplex, modern rendszerek alighanem 
működésképtelenek a (valamilyen értelemben vett) állami szervezettség nélkül. A szellemi termeléssel 
adekvát megoldás itt sem a két alapelv szembeállítása, hanem összehangolásuk, (a civil társadalom 
dominanciájával){1494}. 

□ Áldilemma a haladás és konzervativizmus szembeállítása is: a szellemi termelés egyszerre innovatív 
(modernista) és értékvédő (konzervatív). 

□ Az előző áldilemmával rokon a racionális versus nem-racionális felvetés, (hiszen a haladásideológiák 
többnyire erősen racionalisztikus megalapozásúak: a „haladást” általában ésszerűsítésnek fogják fel). A 
tőke működésében a racionális és a nem-racionális elkülönül egymástól: a termelés szervezete állandó 
racionalizálást, a profitorientáció állandó kalkulatív racionalizmust kíván, ám a piac működésében nagy 
a szerepe nem-racionális mozzanatoknak, s e működés szélsőségesen irracionális formákat is ölthet. A 



szellem működésében mind a ráció, mind pedig a nem-racionális mozzanatok (érzelmek, intuíciók, 
stb.) nagyon fontosak, és egymás kontrollja alatt kell álljanak. 

□ A következő áldilemma a kozmopolitizmus–nacionalizmus, és a globalizáció–kulturális diverzitás ellentét. Itt 
megint különböző szintű tőkelogikák ütköznek egymással: a tőke hol a nemzeti piacon, hol a 
határokon átnyúlva; hol egy nemzet erőfölényére támaszkodva, hol a nemzetek közötti mozgástérből 
hasznot húzva tud gyarapodni. A szellemi termelés szempontjából nagyon fontos az egyes kultúrák 
szerves építkezése, de ugyanilyen fontos a más kultúrák tapasztalatainak beépítése is, méghozzá úgy, 
hogy ezek sose kerüljenek egymással ellentétbe. A szellemi termelésben a nemzeti (vagy más, kisebb-
nagyobb egységbe szerveződő) kultúra szerves építkezése magába integrálja a termékenyítő külső 
hatásokat, az emberiség, az emberi „Nem” kultúrája pedig a részkultúrák sajátosságait megőrizve 
szintetizálódik{1495}. 

□ Áldilemma az „urbánus” és „népi” ellentét; ennek is csak a tőke szempontjából van értelme: különböző 
tőkefelhalmozási utak állnak mögötte. A szellemi termelés szempontjából mind a városi, mind a falusi 
kultúrák nélkülözhetetlenek, (s mivel a szellemi termelés szempontjából a szerves fejlődés az optimális, 
ezért alapvető érdek, hogy városi és falusi kultúrák ne szembekerüljenek egymással, hanem szerves 
egységbe szerveződjenek). 

□ A szellemi termelési mód szempontjából félrevezető és káros tematizáció a „jobboldal”–„baloldal” 
ellentét is. Míg a tőke számára az „oldalak” politikai váltógazdasága fontos ahhoz, hogy a fent említett, 
egymással ellentétes mechanizmusokat (az állam és a civil szerveződés, a centralizáció és a liberalizáció 
előnyeit, a nemzeti és a nemzetközi lehetőségeket, az innovációs és a konzerváló trendeket) a 
profittermelés éppen optimális feltételeinek változása szerint váltogathassa, (hiszen a „jobb” és 
„baloldalak” is nagyjából e frontvonalak mentén ütköznek egymással), e politikai megosztottságok 
egyáltalán nem előnyösek a szellemi termelés szempontjából, amelynek nem a különböző irányzatok 
küzdelme, hanem minél jobb szintézise az érdeke. 

  
A szellemi termelési mód kibontakozása érdekében a szellemi termelőknek ki kellene lépniük 
ezekből a dichotómiákból, (ideértve számos, itt most nem érintett olyan ellentétet is, mint az 
idealizmus és materializmus, szellemi és fizikai munka, természettudomány és társadalomtudomány, 
egyenlőségelv és minőségelv, stb. ellentéte), és – felismerve, hogy e megoszlások nem örök 
érvényűek, a szellemi erők megosztása viszont a tőkének az ő érdekeikkel ellentétes érdeke – 
mindezek szintézisén munkálkodniok. Tudatosítani, hogy a valódi és alapvető szembenállás a 
tőkés termelési mód és a szellemi termelési mód között van. 
  
Amikor ez az alapvető szembenállás explicitté válik, a tőke képviselői nem válogatnak az 
eszközökben a szellemi termelők visszaszorítása, lejáratása érdekében, rendre olyan 
„vétkekben” marasztalva el őket, amelyek magára a kapitalista társadalomra jellemzőek. 
  
■ Az értelmiség elitizmussal való vádolása kapcsán már szó volt arról, ahogy az „értelmiséget” mint 
népellenes, az emberek többségétől eltávolodott csoportot bélyegzik meg (azok, akik az emberek többségét 
a gazdasági kizsákmányolás alávetettségében tartják). Szembeállítják őket a „munkásokkal”, jóllehet a 
szellemi termelők tömegeinek bérmunkában való foglalkoztatásával az értelmiségiek többsége is (a tőke–
munka viszonyban) a munka oldalára kerül, a hagyományos (döntően fizikai képességeikre redukált) 
munkások felszabadítása viszont éppen szellemi termelővé válásukat jelenti. 
■ Egy másik jellegzetes lejáratási mód, amikor a (tőkével szembeszegülő) szellemi termelőket azzal 
vádolják, hogy korszerűtlen, „lemaradt”, meghaladott szemléletet képviselnek. Minthogy a tőkés termelési 



mód a világ centrumaiban már kétszáz éve lényegében ugyanazt a társadalomszervezési módot 
„üzemelteti”, eléggé paradox azokat vádolni „elmaradottsággal”, akik éppen ehelyett az önmagát túlélt, 
vitalizáló energiáit elveszített rendszer helyett szeretnék egy alkalmasabb társadalmi struktúra kialakulását 
előmozdítani. 
■ Hasonlóan disszonáns vád, amikor „felelőtlenségben” marasztalják el a tőke támadóit, mondván, hogy egy 
olyan jövő mellett kardoskodnak, amelyet még „senki sem próbált ki”{1496}. (Ehhez az érveléshez nagy 
segítséget nyújtanak a tőke képviselőinek az államszocializmus infernális évtizedei, amelyek többségi 
meggyőződéssé tették azt a véleményt, hogy „az emberekkel nem szabad kísérletezni”). A szellemi 
termelési mód azonban nem egy íróasztal mellett kigondolt utópia. Mi magunk is e könyvben nem arra 
törekedtünk, hogy kitaláljunk valamilyen megvalósítandó társadalmat, csak megpróbáltuk megfogalmazni 
a szellemi termelőmódnak azokat a már ma is létező sajátosságait, amelyek alapján feltételezhető, hogy – 
mint sok tekintetben hatékonyabb és emberségesebb – ez a termelési mód léphet a ma még uralkodó 
kapitalizmus helyébe{1497}. A „felelőtlenség” vádja azért is disszonáns, mert a tőkés rendszer szélsőségesen 
antihumánus következményeinek – szélsőséges felelőtlenségének{1498} – ismeretében éppen a tőke 
érdekképviseletének nemigen van erkölcsi alapja maga helyett másokat vádolni „felelőtlenséggel”. 
■ A „népellenességhez” hasonló vád, amikor a tőkeérdekekkel szembeszegülőt „hazaárulással” vádolják. 
Minthogy az egyes „hazákat” az utóbbi évszázadokban tőkeérdekek képviselői vitték pusztulásba, ez a 
vád is igen cinikus, (de bizonyos korszakokban kiválóan alkalmas az antikapitalista szellemi termelők 
likvidál/tat/ására). 
  
Mindezen vádak: a népellenesség, a felelőtlenség, a hazaárulás, és az ezekhez hasonlók igazából csak azt 
jelentik, hogy a tőke a maga ellenségeként ismerte fel az e vádakkal illetett embereket. A tőke 
természetesen magát tekinti a „népnek”, a „hazának”, és a fennálló rend védelmében szükségképpen 
„felelőtlenségnek”, „időből való kiesettségnek” minősíti az ezzel a renddel való szembeszegülést. 
  
S végül: a tőke képviselői mindig felhasználhatják – és fel is használják – a velük szembeszegülő 
szellemi termelőkkel szemben a pluralizmust, a tőke potenciális ellenfeleit egymással 
(irányzatokként) szembeállítva, egymással semlegesítve, egymással megtámadtatva. A szellemi 
termelési mód kibontakozásának egyik alapfeltétele ezért éppen ennek az irányzatosságnak, a 
tagadáson alapuló szemléletnek feloldása (a közös ellenfél, a tőkés termelési mód uralmának 
tagadása érdekében){1499}. 
  
A tőke és a szellemi termelési mód küzdelmében tehát az a legfőbb kulcskérdés, hogy a szellemi termelők 
felismerik-e közös érdeküket a kapitalizmus meghaladásában? (Jelenleg azért még nem ez a helyzet: a 
szellemi termelők egy jelentős része skizofrén módon a tőkeérdekeket képviseli; részben mert így tudja 
fenntartani viszonylagos „értelmiségi” privilégiumait; részben, mert (az államszocializmus elrettentő 
tapasztalatai alapján is) elfogadja, hogy a jelenlegi rendszert „nem lehet lényegileg megváltoztatni”, (attól 
is félve, hogy a kapitalizmushoz kötődő vívmányok: a viszonylagos demokrácia és szabadságjogok, 
viszonylag magas életszínvonal, stb. nem kerülnének-e veszélybe a kapitalizmussal együtt); részben mert a 
megosztó ideológiák, szellemi irányzatok következtében erősebb identitástudattal kötődik egy-egy 
ideológiához, mint a szellemi termelők egészéhez. Így aztán kérdéses, hogy a szellemi termelési mód 
lehetőségéből lesz-e, lehet-e valaha is egy új, (a kapitalizmust meghaladó) társadalmi formáció. 



9. fejezet 
 A szellemi termelési mód jövője. Lehetséges forgatókönyvek 

Könyvünkben mindvégig abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a világrendszerben belátható időn 
belül a szellemi termelési mód váltja fel a kapitalizmus társadalmi rendszerét. Ez azonban természetesen 
nem szükségszerűen bekövetkező, „megjósolható” fejlemény. A világ sorsa a társadalmi rendszerek 
tekintetében is nagyon sokféle módon alakulhat{1500}. 
  
Az egyik lehetőség (Aa) hogy a kapitalizmusnak ezt a kihívást is sikerül leküzdenie{1501} és hosszú távon – ha 
természetesen nem is „örökre” – fenn tudja tartani rendszerét{1502}. Ennek egy változata (Ab), hogy a 
kapitalista rendszer – mint erre már az első fejezetben utaltunk – a távol-keleti nagy birodalmak (vagy 
egyedül Kína) hegemóniájával él tovább, módosult formában: a módosult forma jelentheti az 
államszocialista elemekkel való kombinációt is, de ami még lényegesebb, a rendszer prioritásait 
(működési sajátosságait, értékpreferenciáit, ideológiáit) az euroamerikai történelem görög-római és zsidó-
keresztény gyökerei és az erre épülő újkori történelem helyett vagy mellett az egészen más felépítésű kínai 
(és/vagy egyéb: indiai, japán, brazil, afrikai, stb.) történelmi alapokra helyezve. (E fejlődési alternatíva magában 
hordja egy olyan vegyes arculatú társadalom lehetőségét is, amelyet már csak részben jogos 
„kapitalistának” nevezni, s adekvátabb lesz egy új társadalmi formációként való leírása – ez akkor már 
természetesen nem az „A”, hanem a „C” típusú forgatókönyvek csoportjába tartozik). A kapitalista út 
történelmi „győzelmének” harmadik lehetősége (Ac) a pirrhuszi győzelem: a kapitalizmus minden 
kihívójával szemben, azokon felülkerekedve valóban a történelem utolsó formációjának bizonyul, de 
olyan formában, hogy önnön pusztulása során az egész világot magával rántja, s akár tömegpusztító 
fegyverekkel vívott világháborúban, akár környezetpusztító ipari termelés által véget vet az emberi 
életnek a földön. (Bár az ilyen infernális jövőképeket nagy mértékben azért sugallja a késő kapitalista 
korszak irodalma, filmművészete és tudománya, mert a kapitalista társadalom saját pusztulásának 
szükségszerűségét vetíti ki az egész emberiségre, az emberiség pusztító eszközei lehetségessé teszik ennek 
a forgatókönyvnek a megvalósulását is). 
  
A másik lehetőség, (B) hogy a szellemi termelési mód valóban felváltja az elmúlt fél évezred 
kapitalizmusát. Vagy az általunk feltételezett „evolúciós” formában (Ba), úgy, hogy a szellemi termelési 
mód logikája fokozatosan – az egyik életterületről a másikra átterjedve – kiszorítja a kapitalizmusét, (a 
piacuralmat, a haszonelv dominanciáját, a versenyszemléletet, a mennyiségelv, az individualizmus 
uralmát, stb.). Vagy (Bb) a szellemi termelők célirányos akcióinak következményeként (nem zárva ki a klasszikus 
értelemben vett „forradalom” lehetőségét sem; bár ez a maga erőszakával – történelmi tapasztalataink 
szerint – olyan ellentmondással terheli meg „eredendő bűnként” az erőszakkal lényege szerint szemben 
álló társadalmi forma keletkezését, aminek továbbgyűrűző negatív következményeitől azután igen nehéz 
lenne megvédeni-megtisztítani az új társadalmi formációt; bár – ugyancsak a történelem tapasztalatai 
szerint – ez azért nem lehetetlen). Ebben benne van az a sajnálatos lehetőség is, (Bc) hogy a kapitalizmus 
összeomlásával ismét olyan államszocialista jellegű társadalmak jönnek létre, amelyek szabadságkorlátozó, 
diktatórikus módon igyekeznek megvalósítani a kapitalizmus alternatíváját. 
  
Egy harmadik, a fentieknél semmivel sem kevésbé valószínű lehetőség (C), hogy a kapitalizmus 
összeomlik ugyan, ám ez nem az általunk felvázolt jellegű új társadalom kialakulásához vezet. Sokan – a 



római birodalom sorsából kiindulva – a „harmadik világ”, a világ elmaradott térségeinek olyan lázadását 
vizionálják (Ca) amely azután civilizációs összeomláshoz, káoszhoz, sok szempontból visszafejlődéshez: „sötét 
századok” hosszú időn át tartó átmeneti korszakához vezet, amelyekben lebomlanak a régi struktúrák; az 
pedig – éppen a létrejövő káosz miatt – megjósolhatatlan, hogy az átmenet végén milyen jellegű új 
struktúrák épülnek fel az addigra életben maradó elemekből. Egy ilyen forgatókönyv megvalósulása 
esetén az egyik lehetséges változat az, hogy (Cb) a szellemi termelési mód általunk felvázolt „logikája” 
(értékrendje, szemlélete) zárványformában – mintegy a népvándorlás kori keresztény egyházhoz (vagy 
történelmi tudatosságában, tervezettségében Asimov „Alapítványához”) hasonlóan – fennmaradhat{1503}; 
hogy ennek azután milyen további következményei lehetnek a történelmi jövő alakulására, megint csak 
megjósolhatatlan. Végül (Cc) az egyik legvalószínűbb forgatókönyv az – hiszen bármilyen jövőre 
vonatkozó „jóslat” mindig csak egyetlen nézőpontot szólaltat meg, amely csak egyetlen vektora annak az 
eredőnek, amely a többmilliárdnyi emberi törekvés összhatásában jön létre –, hogy a jövő ma senki által sem 
feltételezett formákban alakul{1504}. 
  
Az egyes ember azonban nem tehet mást a jövő érdekében, mint hogy a világot a maga 
hatóereje mértékében az önmaga által legjobbnak tartott irányba igyekszik mozdítani. Minthogy 
– miként e könyvből eddig is egyértelművé válhatott – mi magunk ennek a (jelenlegi feltételek között) 
legjobb iránynak a szellemi termelési mód kibontakozását tartjuk, ebből következően egy olyan 
jövőképet tartunk szem előtt, s a jövőre vonatkozó elképzeléseket is egy ilyen jövő 
szempontjából próbáljuk megfogalmazni, amely a szellemi termelési mód ma mindenképpen 
adott lehetőségét bontakoztatja ki. (Tudván, hogy ez csak a lehetőségek egyik iránya, és a valóságban 
az emberiség útja egészen más irányokba is kanyarodhat{1505}). 
  
Ezen utolsó fejezet tehát azokat a kérdéseket igyekszik felvetni, amelyek akkor relevánsak, ha a 
világtársadalom valóban a szellemi termelési mód irányába alakul tovább. 
  
Először talán azzal érdemes szembesülni, hogy még ha ebbe az irányba megy is a fejlődés, azt sem jogos 
messianisztikus várakozással övezni, eszményi viszonyok eljövetelét feltételezni. 



Felmerülő kételyek 

Amikor a történelemben felmerül egy új társadalmi forma lehetősége, ezt egyrészt sohasem lehet megtervezni 
(hanem mint ezt már könyvünk bevezetőjében is hangsúlyoztuk, mindig igen sok, egymástól különböző, sok 
esetben egymással ellentétes erő küzdelmének eredőjében jön létre); másrészt az átlépés az egyik rendszerből a másikba 
sohasem sima, egyszerű (amikor a forradalmak látszólag ugrásszerű, gordiuszi csomókat átvágó 
megoldásokat hoznak, akkor is mindig kiderül, hogy nagyon keveset oldottak meg a formációváltáshoz 
szükséges lépések közül, sőt, még újabb akadályokat is állítottak ezek útjába, egyszóval a formációváltás 
ez esetben is évtizedekig is eltartó – s akár újabb forradalmakat, ellenforradalmakat, és a politikától 
teljesen független egyéb változásokat is igénylő – folyamat). Ráadásul e folyamatot mindig 
ellentmondásossá teszi az is, hogy az egyes, az új formáció felépítése érdekében létrehozott intézmények 
önállósodnak és öncélú (az eredeti céltól elszakadó) működésmódokat vesznek fel (ezt több 
vonatkozásban is bemutattuk Túlélési stratégiák című könyvünkben); továbbá az is befolyásolja a Nem 
érdekeit szolgáló új társadalmi forma alakulását, hogy a Nem szempontjából negatív hatású (szintén 
önérdekeket érvényesítő) személyiségek kerülhetnek domináns helyzetbe. (Természetesen minden 
emberben jelen van a – Nem szempontjából vett – jó és rossz is: az etikai szabadság terepe ezek 
arányának alakulása, döntéseik teszik az embereket inkább „jóvá”, vagy inkább „rosszá”. Azért gyakoribb 
a „rossz” személyiségek dominanciára jutása, mert éppen a dominancia – főként a rövidtávú dominancia – 
megszerzésében hatékonyabbak az erkölcsi megfontolásoktól kevésbé fékezett, erőszakos, gátlástalan 
magatartások, s a dominancia megszerzésének motivációja is erősebb az ilyen típusú embereknél; s bár 
előfordul, hogy nagy hatást gyakorolnak és nagy befolyásra tesznek szert e tulajdonságokkal ellentétes 
személyiségek is, de ezeket vagy elpusztítják az erőszakosabbak – mint Jézust, Gandhit, stb. – vagy 
hatásuk marginalizálódik – mint például Szent Ferenc esetében.) Az egy-egy kultúrát alkotó 
nagycsoportok – amennyiben létmódjuk egyáltalán etikai mérlegelés tárgyává tehető – összességükben 
inkább „jók”, mint rosszak, mert bár az egyes emberek, csoportok, és főleg a tömegek nagyon rossz 
döntéseket hozhatnak, és egyik szinten sem dominál a „Jó”, a népek-kultúrák szintjén – az egyének, 
csoportok és tömegek ütközéseinek eredőjében – már a Nem szempontjai érvényesülnek. A társadalmakat 
azonban ritkán találjuk „jónak”, sőt, – rövid, kivételes időszakoktól eltekintve – általában inkább 
rossznak tűnnek, (részben az intézmények öncélúsodása, részben a negatív szereplők dominanciára jutása 
következtében, mindenesetre döntően azért, mert a mindig-remélt ideális formákhoz képest mindig 
tökéletlennek, eltorzítottnak bizonyulnak). Így aztán a kétely a világ „jóvá”-változtathatóságában 
abszolút megalapozott. De az eszményeket – mint ezt már több helyütt hangsúlyoztuk – nem 
megvalósítani kell, hanem működtetni: képviselni őket, jelenlétüket biztosítani. A (teljes, tiszta, 
eszményi) megvalósulásukba vetett hit csalódásba torkollik, a csalódás pedig lefegyverez, de lefegyverez 
az is, ha lemondunk a megvalósítás reményéről. A szellemi termelési mód, mint társadalmi cél sem egy 
valaha is „megvalósuló” ideális társadalmat jelent a jövőben, hanem egy ilyen formáció sajátosságaiként 
jellemezhető célok jegyében kifejtett aktivitásformákat (és ezen aktivitásformák mozgatóerőit) a 
mindenkori jelenben{1506}. 
  
Ám a következő kétely sem kevésbé lefegyverző. Aktivitást mégiscsak a jobbítás reményében tudunk 
kifejteni, és valóban, e könyvünk megírása során bennünket is az a meggyőződés vezetett, hogy a szellemi 
termelési mód céljai jobbak, mint a fennálló viszonyok. A történelemben azonban nagyon sokszor volt 
tapasztalható, hogy magukkal a célokkal és látszólag konstruktív célkitűzésekkel is vissza lehet 



élni, s nem csak arról van szó, hogy az „új” nem lesz ideális, hanem éppenséggel valami borzalmas lesz 
belőle. A zseniális Madách érzékelte, hogy a kapitalista termelési mód után valami olyasféle társadalmi 
formának kell elkövetkeznie, amelyben a szellemi tevékenység, a tudás dominál, (tehát akár a szellemi 
termelési módra is gondolhatunk), de mint minden korábbi formában, az általa elgondolt „falanszterben” 
is meglátta a borzalmast, az embernyomorítót. Ez a veszély azonban nem tarthatja vissza az embert 
attól, hogy mégis kitűzze az eszményi célt. Madách Ádámja evett a Tudás fájáról, s nem hunyhatja be 
a szemét a Rossz előtt, nem hihet vakon az eszményi megvalósulásában. Az eszményit feladó olyan 
„realista” látásmód viszont, amely – nem bízván a jobbítás lehetőségében – elfogadja a világban 
azt, amit nem lehetne elfogadni, magát az eszményt is tönkreteszi. Emberhez méltóbb válasz az, 
amit Madách a világrendet képviselő Isten szájába adva – egész gondolatmenete végén – üzen az 
emberiségnek: a „küzdj és bízva bízzál”. Az eszményi cél kitűzésének és követésének az útja. Amelynek 
nem az a lényege, hogy a maga eszményi formájában társadalmi valósággá legyen, (amit a 
„megvalósuláson” többnyire értenek), hanem az, hogy célként objektiválódva épüljön be a Nem 
gyakorlatába{1507}. Az emberiség kétezer év óta sem él Jézus intenciói szerint. De a kereszténység 
eszmerendszere kétezer éve beépült az emberi Nem gyakorlatába, és továbbra is követhető minta. Hasonlót 
mondhattunk el a polgári szabadság-eszményről is{1508}. A szellemi termelési mód is „tiszta formájában” 
feltehetőleg mindig csak cél marad, de amint szempontjai domináns célokká válnak, s ezzel a domináns 
termelési mód helyzetébe kerül, egyre több eleme „valósulhat meg”{1509}, és ennek esetében is állandó cél 
maradhat közeledni a „teljes megvalósuláshoz”, a „tiszta formához”. 
  
A jövőt problémamentes, paradicsomi állapotnak képzelni már csak azért sem etikus, mert akkor minden 
negatívum csak mint (a célkövetéshez képest) külső okok következménye merülhet fel, ez pedig 
felelősségeltolás; annak elleplezése, hogy a negatívumokért mindig a célok és a célkövetők is felelősek. 
  

Marxék célkitűzése e tekintetben ambivalens. Korábban már felvetettük annak 
problematikusságát, ahogy Marxék a „szabadság birodalmát” egyes megfogalmazásaikban 
kívül helyezik az anyagi termelés szféráján{1510}, (ezzel egyrészt a „szabadságot” azonosítják az öncélú 
erőkifejtéssel{1511}, ami véleményünk szerint éppen hogy nem a szabadság igazi birodalma 
(minthogy – mint ezt már korábban kifejtettük – az ember lényege: nembelisége; igazi 
szabadsága akkor van adva, amikor a nembeliség és az egyén individualitása a legteljesebb 
harmóniában tud lenni, vagyis többek között éppen a szabadon gyakorolt, alkotó termelésben 
is{1512}); másrészt becsempészi azt a messianisztikus gondolatot, hogy létezhet abszolút szabad, 
abszolút igazságos, tökéletes, minden korláttól megszabadult társadalom és emberi létezés. 
  
Mindazonáltal a kapitalizmus ellentmondásait meghaladó társadalom célkitűzése egyáltalán 
nem messianisztikus, nem túl-abszolutizált. Mint a marxizmus melletti elkötelezettséggel 
nem vádolható Nyíri Kristóf is írja: „a marxi életmű romantikus-eszkatologikus vonulata – 
melyre a bürokratikus marxizmus mindig is egyfajta kelletlenséggel tekintett – ma egyre 
inkább a szolid megalapozottság hangulatát kelti. Ha a liberális intézmények forradalmi 
megdöntése és a szabad verseny kiküszöbölése nem is hordozza már számunkra azt az 
ígéretet, mint korábban, az információkezelés kibontakozó technológiái éppenséggel egy új 
közösségiség korát jövendölik – a részvételi demokrácia, egy új kézművesség, az 
elidegenedésmentes kultúrformák korszakát”. (Nyíri, 1989, p. 89). 

  



A kételyek egy következő csoportja – a különböző kételyeket összefoglalva itt is csupán emlékeztetünk 
egy korábban felvetett kritikus gondolatra – nem is magát a célkitűzést véli túlzottnak, csak azt veti fel, 
hogy az emberiség létszáma mára vélhetőleg „túlfutott” azon a szinten, amelyen bármely társadalmi cél 
még megvalósítható. Ha a cél a belülről irányított, szabad, tudatosan nembeli emberek 
társadalma; vajon lehet-e egy ekkora emberiséget ilyen társadalommá alakítani? Marxék ebben az 
olvasatban (naiv módon) a még elidegenedés-nélküli „őskommunizmus” állapotaival csúsztatják össze a 
kapitalizmust meghaladni képes világtársadalmat{1513}. Hétmilliárd (majd ennél is több) ember világa – 
merül fel e kétely – aligha tehető elidegenedésmentessé; aligha ad teret a közvetlen demokráciának. Erre 
ugyan válaszolható az, hogy a kapitalizmust meghaladó társadalom elidegenedésmentes viszonyai 
feltehetőleg nem is holisztikus gesztusok következtében alakulhatnak ki, hanem egyes elemek 
változtatásából állnak össze. Arra azonban nincsen megnyugtató válasz, hogy mitől is állnak 
össze, hogy lesz a mégoly humánus egyes változtató lépésekből humánus össztársadalom{1514}? (Mindez 
persze nem érv a kapitalizmus fenntartása mellett sem{1515}: azokat a mechanizmusokat, amelyekkel a piac 
kielégít emberi szükségleteket, a tőke dominanciája nélkül is lehet működtetni). 
  
A következő kétely, hogy vajon „az emberi természet” egyáltalán lehetővé teszi-e a vágyott 
humánus viszonyok megvalósítását? Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy: kiküszöbölhető-e az 
emberi társadalomból a deviancia? S kiküszöbölhető-e az egyenlőtlenség, (és az egyenlőtlenségre való 
törekvés), bizonyos elitcsoportok kiemelkedése? Ha eszményként fogadjuk el, hogy a másik embert a 
nembeliség etikájának megfelelően „gazdagítónknak” tekintjük, ebből az következik, hogy minden 
személyiségsajátosság elnyomása szabadságkorlátozás és negatívum. De – veti fel éppen az individuális 
szabadságeszményt dekadens libertinizmusba hajtó korunk – vajon a devianciák (mondjuk a pedofília, a 
szadomazochizmus, vagy akár a gyilkos késztetések) elfojtása szabadságkorlátozás? Ha azt mondjuk, 
hogy akkor nem, ha a „szabadság” (s így a devianciák „szabadsága” is) a másik ember szabadságát 
korlátozza, ez azért nem megnyugtató válasz, mert egyfelől az „áldozat” is dönthet „szabadon” áldozattá 
válása mellett – s akkor már jogos, hogy áldozattá váljék? –; másfelől ismét felmerül az a kérdés is, hogy 
ki dönti el, hogy hol a határ deviáns és nem-deviáns, emberi-nembeli és embertelen, megengedhető és 
megengedhetetlen között? Ha a „szabadság”-diskurzust az általunk a hatodik fejezetben felvetett módon 
a „felelősség”-diskurzussal helyettesítjük, ez segít ezen probléma etikai feloldásában, de nem oldja meg 
annak a ténynek nyugtalanító következményeit, hogy az emberiségnek feltehetőleg mindig lesznek a 
nembeliség szempontjából destruktív (és felelőtlen) tagjai. Ezzel kapcsolatban csak annyi 
optimizmus engedhető meg, hogy a devianciák kezelésében feltételezzük a fejlődés, a humánum 
optimumához közelítő megoldások kimunkálásának lehetőségét. 
  
A kapitalizmus védelmezői azonban rendszerint azt az érvet is felsorakoztatják, hogy ennek a társadalmi 
formációnak, ennek a termelési módnak, a kapitalizmusnak a lényege gyökerezik az „emberi természet”-ben: a 
szerzésvágy, a hatalomvágy, a versengés, stb. alapvető emberi motivációk, s mint ilyenek, 
kiiktathatatlanok a társadalom legfőbb mozgatóerői közül. Itt megint összecsúszik több mozzanat. 
Bizonyítatlan, hogy azok az alapmotivációk, amelyekre hivatkoznak, valóban csak a kapitalizmus-
biztosította formákban elégülhetnek-e ki (a prekapitalista társadalmi formák története ennek éppen az 
ellenkezőjét bizonyítja); és semmi sem cáfolja azt, hogy a kapitalizmusban (is) ható 
alapmotivációk a szellemi termelési módról feltételezett viszonyok között – például a szerzés 
nem a profithajszán alapuló módjaiban{1516}, a verseny nem alá-, fölérendeltséget rögzítő 
formáiban{1517}, stb. – ezek a motivációk is legalább akkora kibontakozási lehetőséget 
kaphatnának, mint a kapitalizmusban. És persze vannak más alapmotivációk is. A termelésben nem 



csak tőke halmozódik fel, hanem szellemi erők is, s ezek gyarapodása ugyanolyan fontos hajtóereje lehet 
a termelésnek, mint a tőkéé. 
  
A társadalom harmonizálására irányuló törekvések – hangzik az ellenérv – nem számolnak az emberi 
agresszió súlyával. Ha elismerjük azt, hogy a történelem tanúsága szerint legalábbis rövid távon általában a 
nembeli értékek szempontjából negatívabb, agresszív személyiségek kerülnek dominanciára, akkor azzal 
is számolni kell, hogy ahol a társadalmi harmónián alapszik a rend, ott előbb-utóbb a diszharmónia erői 
fognak eluralkodni{1518}. Az egyensúly feltételezi az egymással szemben álló erők harcát. Mindig lesznek, akik 
az adott körülményeket kihasználva agresszióval, aljassággal kerekednek a többiek fölé. (Mint erre más 
vonatkozásban már utaltunk: mivel az agresszor éppen arra vár, hogy mikor módosíthatja a 
kiegyensúlyozott erőviszonyokat a maga javára, a nem-agresszív szereplő pedig nem akar a harmonikus 
állapotokon változtatni, az agresszor mindig lépéselőnyben van a nem-agresszívvel szemben{1519}). Az 
emberi természetnek az egymással szemben érvényesített önérdek-érvényesítés ugyanannyira 
része, mint a kooperatív altruizmus. Így ha olyan társadalomban gondolkozunk, amely a 
kooperatív altruizmuson, a szintézis erőin alapul, ez a gyakorlatban óhatatlanul olyan 
társadalmat jelent, amelynek állandó küzdelmet kell folytatnia e szintézis érdekében az 
agresszió centrifugális erőivel{1520}. A szellemi termelésnek egyik lényege éppen az lehet, hogy ezt a 
küzdelmet vállalja fel, hogy célja az állandó (újra és újra szükségessé váló) egyensúlyteremtés, az agresszió 
erőivel szemben minél több kontrollmechanizmus kiépítése, az agresszió okainak megértése, feltételeinek 
a lehetséges legnagyobb fokú visszaszorítása. 
  
De minek a nevében? Az igazság nevében? Jó, jó, de mi az „igazság”? – kérdezi Pilátus Jézust, annak a 
tapasztalatnak a fényében, hogy „az igazság” nem létezik, hiszen mindennek az ellenkezője is jogossá 
válik, (s amikor magát a kettősséget próbálják meg legalizálni – mint például a szenátus és a nép kettős 
hatalma az SPQR római köztársasági formulájában –, akkor meg ennek a szintézisnek jön létre egy olyan 
tagadó szintézise – a populista szenátor, Caesar alakjában –, ami lerombolja). Igaza volna tehát Pilátus 
relativizmusának? Mint e könyvben is több ízben próbáltunk érvelni emellett: úgy véljük, nincs igaza. 
„Igazság” van{1521}. Az állásfoglalás szükséges. De igaza csak az olyan állásfoglalásnak lehet, amely 
egyrészt tudja magáról, hogy időleges (szemben mindazokkal, beleértve a relativistákat is, akik azt 
hiszik, hogy álláspontjuk örök érvényű); másrészt amelynek alapállása változó (előbb-utóbb mindig 
szembekerülve a mindenkori mainstreammel){1522}. A szellemi termelési mód akkor tud a maga törvényei 
szerint működni, ha ennek az állandó átrendeződésnek a lehetőségét biztosítja a társadalom számára. 
  
Igen, hangzik a következő kétely, de vajon a jobbításhoz elegendő-e, (feltétlenül jobb társadalmi 
viszonyokhoz vezet-e), hogy észleljük a fennálló viszonyok (például a kapitalizmus) negativitását? „’Ha 
azt állítjuk, hogy az A jelenségnek káros hatásai vannak, akkor ez az állítás a következő értékítéletet és 
javaslatot vonja maga után: Az A jelenség kiküszöbölése megszünteti a káros hatásokat. Ezért az A 
jelenséget ki kell küszöbölni.’ Ez a gondolat logikailag hibás – és veszélyes is”. – érvel Kornai János. – 
„Ha bizonyítani tudjuk is, hogy A jelenségnek káros hatásai vannak, ebből az állításból nem következik, 
hogy 1. az adott feltételek között az A jelenség kiküszöbölése egyáltalán kivihető; és 2. az A jelenség 
kiküszöbölése elégséges feltétele a káros hatások megszüntetésének”. (Kornai, 2007, p. 47). Ebben 
feltétlenül igaza van; a forradalmak többnyire éppen ezt a hibát követik el, s ezért is hangsúlyoztuk 
többször is, hogy bármely új csak akkor léphet egy régi helyébe, ha mindazt, amit a régi kielégít, más 
módon és „magasabb szinten” ki tudja elégíteni. Egy másik probléma, hogy ha valamit károsnak 
látunk is, nem biztos, hogy éppen az a rossz benne, amit annak gondolunk, s az sem biztos, 



hogy éppen annak kell teret biztosítani, amit a „rossz” hatalma alól ki akarunk szabadítani. A 
női emancipációs mozgalmak egyik alapproblémája például, hogy az a „női” elem, amit a patriarchális 
uralom alól – teljesen jogosan – fel akarnak szabadítani, éppen a patriarchális társadalmak által elnyomott, 
eltorzított „nőiség”{1523}; s az sem egyértelmű, hogy miben (mi mindenben) testesül meg a patriarchális 
uralom (hiszen van, amikor a monogámiát, máskor meg éppen a promiszkuitást bélyegzik a férfiérdekek 
megnyilvánulásának). Mindez elmondható a kapitalizmus kritikájáról is: (például az állam szerepének 
növelése hol a magántulajdonos tőkés szemlélet korlátozásának, hol a tőkés érdekek védelmének 
tüntethető fel; az antikapitalizmus hol a piac teljes elvi tagadását, hol a piacnak a kapitalizmus alóli 
felszabadítását{1524} tűzi ki célul, stb.). S amik az „új” legadekvátabb erőinek mutatkoznak, azokról is 
kiderül, hogy fel lehet őket használni a „régi” védelmében. (Többen hangsúlyozzák például, hogy a 
szellemi termelés arányának megnövekedése, a komputerizáció nagyban hozzájárult az antikapitalista 
„osztályharc” meggyengüléséhez; hogy nagyon kifinomult manipulációkat tesz lehetővé /Toffler, 1993/; 
hogy a decentralizált hálózati társadalom „rizomatikus” lehetőségei /Guattari–Deleuze, 1987/ a fasiszta 
szerveződéseknek is jó táptalajul szolgálnak; s hogy a tőke, mint bármi mást „a szellemi termelési mód” 
előnyeit is képes kisajátítani /Krausz in: Krausz–Szigeti, 2007, p. 139/). Ez mind igaz, de csak akkor 
bizonytalaníthat el, ha a tőkés és a szellemi termelési mód küzdelmét romantikus módon az absztrakt Jó 
és Rossz olyan harcának fogjuk fel, amelyben az „új” minden eleme a tiszta „jót”, a régi minden eleme a 
tiszta „rosszat” képviseli. Jó és Rossz szembeállítása formációváltások idején (magukra a 
formációkra vonatkoztatva) pusztán annyiban jogosult, hogy az adott történelmi pillanatban az 
egyik rendszer egésze bizonyul „jobbnak” a másik rendszer egészénél, az új rendszer életképes 
alternatívájaként jelenik meg a vitalitását vesztett réginek{1525}; (miközben a két rendszer elemei – s 
rendszeradekvát elemei is – változtathatók, „tologathatók”, egymással szintetizálhatók, stb.). 
  
Önmagában az igazságosságkritérium sem alapozhatja meg az új választását, hiszen ez sem 
egyértelmű. Bencze, Kis és Márkus kimutatta, hogy a kísérletként megbukott szocializmus a maga 
antikapitalista alternatíváját egymással ellentétes igazságosság-elvekre próbálta alapozni: hiszen az is 
egyfajta igazságosság-elv, amikor a munkaértékkel mérik az elosztást; ettől igencsak eltér az, amikor 
mindenki egyenlően részesül, s megint más az egyenlőtlenség alsó és felső limitekkel való korlátozása. 
(Bencze–Kis–Márkus, 1992, p. 157). A szocializmus pedig ezen elvek mindegyikét igyekezett alkalmazni. 
Számos más szerző is azzal érvel, hogy az az egyenlőség-elv, amit a szocialisták a kapitalizmus 
egyenlőtlenségeivel szembehelyeznek, igencsak problematikus, és nem alapozza meg a kapitalizmust 
meghaladni képes alternatívát. De – mint korábban bizonyítani igyekeztünk – az életképes alternatívának 
nem is az egyenlőség-elv a lényege. Arra is hivatkoztunk már, hogy az egyenlőség mellesleg eredetileg a 
marxizmusban sem volt domináns érték (Gouldner, 1979, p. 113). Ricoeur-nek kétségkívül igaza van, 
hogy az egyenlőség-elv mint igazságkritérium a görögök óta mindig is jelen volt, de egyrészt ma egyáltalán 
nem ez a meghatározó{1526}, másrészt a szellemi termelési móddal nem is ez az adekvát érték, hanem, miként a 6. 
fejezetben kifejtettük, (az egyenlőség-elvet is tartalmazó) minőség-elv. Mindenki összemérhetetlen mássága, 
s ennek minél tökéletesebb érvényesítése{1527} (a hegeli „általános öntudattal”, a nembeliséggel 
összhangban{1528}). A minőség-elv azonban csak akkor alkalmas arra, hogy az új rendszer etikai 
megalapozásához igazságkritériumként szolgáljon, ha valóban magába olvasztja a társadalmi 
egyenlőtlenségek tagadását is; tehát ha a személyes minőségi különbségek nem válhatnak 
társadalmi különbségek forrásává is. A meritokrácia veszélyét a szellemi termelési mód lehetőségével 
összekapcsolva Bell is, Gouldner is felveti. Nem alaptalanul: az értelmiség jelentős része mai állapotában 
hajlamos az elitizmusra, a képzetlen „tömegek” lenézésére{1529}. (A szellemi javakkal számos módon vissza 
is lehet élni, fel lehet őket használni másokkal szembeni előnyök szerzésére is. Többen is felvetik – 



például Mills, Beniger, Toffler, stb. – hogy a szellemi termelők jó lehetőségekkel rendelkeznek mások 
manipulálására is). Ez a veszély azonban éppúgy kiiktatható, – s ennek megoldása a szellemi termelési mód 
kibontakoztatásának egyik legalapvetőbb feladata – mint ahogy megfelelő intézményi mechanizmusok kiépítésével 
a kapitalizmus is meg tudta oldani, hogy a piacban rejlő fő veszély, a kaotikus-anarchisztikus centrifugális 
erők széttartó hatása évszázadokon át ne robbantsa szét a gazdaság és a társadalom rendszerét. (A 
lehetséges új társadalom mozgatóereje különben sem a jelenlegi viszonyok meghatározta /s ezért valóban 
jelentős részben elitista/ értelmiség, hanem – mint ezt több ízben hangsúlyoztuk – a szellemi termelés sokkal 
szélesebben értelmezett rendszere.) Visszautalnánk arra, hogy a szellemi termelési mód minőség-elve is 
része csupán a humanizmus (a szellemi termelés fő sajátosságaiból levezethető) eszmény-
rendszerének, és csak e rendszer többi elemével együtt tud a maga természete szerint 
érvényesülni{1530}. 
  
Nem csodálható azonban, ha az államszocializmusok tapasztalatai sokakat óvatosságra intenek: vajon nem 
szükségszerű-e, hogy az új kísérlete valami emberellenesbe torkollik? „Semmi nem jó, ha vissza lehet élni vele”, írja 
Seneca 120. levelében,{1531} mert amivel vissza lehet élni, azzal előbb-utóbb vissza is élnek. Hogy lehet 
elejét venni annak, hogy a szellemi termelő ne éljen vissza előnyeivel; hogy lehet kizárni a despotizmus 
vagy a korrupció kialakulását; hogy lehet elérni, hogy a személyi tulajdon ne válhassék magántulajdonná, 
hogy lehet kizárni az új alapokon képzett monopóliumok létrejöttét? A csimpánz, aki az emberektől sok 
mindent megtanult, társai közé visszatérve – hangzik a példabeszéd – uralma alá hajtja őket, ahelyett 
hogy megtanítaná nekik, amit tanult. Igen, csakhogy az ember, a csimpánzzal szemben nembeli lény. Képes 
arra, hogy visszaéljen a lehetőségeivel, de képes arra is, hogy a Nem javára fordítsa őket. A csimpánz előtt 
álló két lehetőség, ha úgy tetszik, az osztálytársadalmak értelmiségijének és a szellemi termelési mód 
szellemi termelőinek különbsége. Nincs garancia, hogy az egyes szellemi termelő a második utat választja. 
De nem predesztinált az elsőre sem. A szellemi termelés természete ráadásul – ellentétben az anyagi 
termelés szerkezetével – nem hierarchikus; szerkezete inkább viszonyok hálóját formázza, (amelyben ha 
hierarchiák kialakulnak is, azok gyakran kölcsönös hierarchiák, még ha nem is feltétlenül szimmetrikusak), 
így a szellemi termelés kevésbé nyom a hierarchikus egyenlőtlenségek felé, mint a termelés 
hagyományos formái. 
  
Sokszor hivatkoztunk e könyv lapjain a szellemi termelésnek a tőkés termeléstől eltérő, azzal sokban 
ellentétes „logikájára”, az új társadalmi formához fűződő pozitív várakozásokat jelentős részben e sajátos 
logikára alapozva. Ám a szellemi termelés sajátos logikája, az új feltárásának szenvedélye maga is 
igen komoly veszélyeket rejt magában. A tudomány „szabadjára engedett” fejlődése már eddig is 
számos katasztrofális következménnyel terhelte az emberi társadalmat s a Föld egész élővilágát, s a 
közeljövőt meghatározó „genetikai forradalom” minden eddiginél nagyobb veszélyeket hord magában, (s 
számos szellemi termelő az emberi felfedező szellem szabadsága védelmében lelkes propagátorává is 
válik ezeknek az életveszélyes tendenciáknak). Itt megint az a fő kérdés: mire használják a szellemi 
termelés eredményeit. Ha – mint a jelenben – a szellemi termelés egy kapitalista társadalmi és gazdasági 
rendszerbe illeszkedik – a felhasználás az uralkodó erők érdekeinek megfelelően az ember helyett a tőke 
gyarapodását fogja szolgálni, és ez, mint erről többször volt már szó, eleve magában hordja az 
embertelen következményeket. Ám ha megszűnik a tőke uralma, az egyes szellemi termelők tevékenysége 
fölött akkor is érvényesülni kell a közösség kontrolljának. Erre is az vonatkozik, amit több ízben 
hangsúlyoztunk: mindenki a Nem képviselője, s mint ilyen, nem szabad alárendelni másoknak, de senki 
szempontjai sem azonosak a Nem szempontjaival, tehát egyetlen aktivitás sem kaphat anélkül 
„szabad kezet”, hogy a többi nézőponttal ne kelljen szembesülnie és szintetizálódnia. Ha az 



imént azt emeltük ki, hogy a szellemi termelés társadalmával a humanizmus 
szempontrendszerének érvényesülése az adekvát alapkritérium, annak eldöntése sem lehet 
pusztán az egyes szellemi termelők kompetenciája, hogy az adott pillanatban miben áll a 
humanizmus: a szellemi termelés konkrét kérdéseiben egymásnak nagyon is ellentmondó álláspontok 
állíthatják magukról, hogy a humanizmust képviselik. (Hogy éppen a „genetikai forradalom” egyik 
alapkérdésére utaljunk: a génmódosítás hívei is a „humanizmus” érveit használják – a gének 
módosításával, mondják például, számos betegség, emberi fogyatékosság leküzdhető lenne –; de ellenfelei 
is a humanizmus nevében tiltakoznak a természet rendjét felborító és teljességükben át nem látott 
következményeket, veszélyeket magukban hordó változások ellen. Lásd erről például: Le Crosnier, 2011). 
A tág értelemben vett humanizmus csak akkor érvényesülhet, a potenciális veszélyeket csak 
akkor lehet minimalizálni, ha az egyes döntések úgy születnek, hogy mindegyik fél 
szempontjait integrálják. 
  
Ami az új társadalom intézményeiben rejlő veszélyeket illeti, természetesen minden intézmény 
korrumpálódhat, de ebből nem az következik, hogy ezektől az intézményektől eleve semmi jót 
sem várhatunk, hanem az, hogy minél gondosabban kell kimunkálni őket, működésük 
szakszerűségét kell mindinkább közelíteni, minél több jogot biztosítva azoknak, akik az intézmények 
működését kontrollálhatják és korrigálhatják. Egy normális társadalom azon alapul, hogy – 
hasonlóan az ártatlanság általános vélelméhez – bízik az intézmények normatív működésében. Nem 
kell struccként tagadni a korrupció, az emberi visszaélés lehetőségét, tisztában kell lenni azzal, hogy ez 
létezik, hogy minden rendszert ki lehet használni magánérdekek szolgálatára, de mindebből csak az 
következik, hogy a közérdek védelmezőinek mindenkor előrelátóbbaknak kell lenniük a gazembereknél, 
és az azok által többnyire megtalált kiskapuk újabb és újabb zárait is állandóan meg kell találni. Az 
ártatlanság vélelmére is azt mondhatják: de hisz ezzel a gonosztevő visszaél! Igen. Akkor a törvény 
védelmezői legyenek még ravaszabbak és állítsanak kelepcét neki. A jó törvény azonban sohasem a 
gonosztevőből indul ki. 
  
A személyi tulajdon magántulajdonná válását sem lehet pusztán a magántulajdon korlátozását előíró 
törvényekkel megakadályozni. A magántulajdonná válást csak a munka elidegenedésének felszámolása 
akadályozhatja meg. „A magántulajdon (…) a terméke, az eredménye, a szükségszerű következménye a 
külsővé-idegenné vált munkának, a munkás külsőleges viszonyának a természethez és önmagához.” (Marx, 
1984, MEM 46/1, p. 91). Ez a lényeg, ez a rossz a magántulajdonban, – a munka elszakadása a tulajdontól – 
nem a magánbirtoklás ténye{1532}. (Bár kétségkívül Masudának is igaza van, hogy a szellemi termelési mód 
világában, a hatalmas termelőrendszerek, adatbázisok, és a természetbe való beágyazottság rendszerében 
nem a tulajdonjog, inkább a felhasználás joga a természetes, (Masuda, 1988, p. 90){1533}. A személyi tulajdon 
mindenesetre nem képez mások fölötti társadalmi hatalmat, és a kollektivitáson alapszik{1534}. 
  
A szellemi termelési mód elméletének leggyengébb pontja azonban kétségkívül hipotetikus jellege. 
Feltételezzük, hogy az emberi történelem fordulhat egy ilyen irányba, hogy a szellemi termelők átvehetik a 
társadalom fölött a dominanciát, kiépíthetnek a szellemi termeléssel adekvát intézményrendszert, a 
magántulajdon rendszerét átalakíthatják a kollektív és személyi tulajdonok rendszerévé – de minthogy ez 
még sehol sem történt meg, semmi sem bizonyítja, hogy e változások valóban be is következnek, hogy 
egyáltalán bekövetkezhetnek. A közvetett bizonyítékok, azok a jelenségek, amelyek a szellemi termelési 
mód logikájának mind hangsúlyosabb érvényesülését jelzik, nem egyértelmű bizonyítékok, hiszen egészen 



másképpen is értelmezhetők, és a bennük megjelenő tendenciák egészen más kifutási irányokban is 
folytatódhatnak. 
  

Tamás Pál például az „információs társadalom”-diskurzusban fejti ki szkepszisét az 
információs társadalom antikapitalista értelmezésével szemben{1535}: 
„A baloldali információpolitikusok – az ipari társadalmakban is – kézrátétellel próbálnak 
meg gyógyítani, amikor a kultúra irányításában a gazdasági elem előtérbe kerülése ellen 
tiltakoznak, vagy amikor attól óvnak, hogy ezen a területen elfogadjuk a verseny és a piac 
abszolút primátusát”. (Tamás in Krausz, 1998, p. 70). Ő is elismeri, hogy „A piacgazdaság 
logikája (…) a cyberspace-ben nyilvánvalóan átalakul és történetileg relativizálódik. Többek 
között épp a technológiai átrendezésből következően a kulturális elem felértékelődik a 
gazdasággal szemben”. (Tamás in Krausz, 1998, p. 70). „Az Internet sajátosságai az osztott 
hatalomszerkezetből következnek, s ez pedig a sajátságos kiinduló feltételek – központ 
nélküliség mint a rendszer biztonságának alapja – által definiált műszaki célokból és 
állapotokból vezethető le. Magát az Internetet emiatt bizonyos mértékig valóban 
decentralizáltság, nyitottság, hierarchia és központ hiánya jelzi, s itt az autoriter és 
monopólium jellegű hatalomgyakorlás lehetőségei valóban bizonyos mértékig 
korlátozottak”{1536} (Tamás in Krausz, 1998, pp. 73-74). De fő érvelése mégis azt igyekszik 
alátámasztani, hogy az információs forradalom nem szükségképpen vezet ki a kapitalista 
társadalmi rendszerből. Ez természetesen igaz. A technika önmagában sosem kényszerít ki 
társadalmi formaváltozásokat, ugyanaz a technika igen különböző politikai rendszerekbe is 
beilleszthető{1537}. S így az is igaz, hogy „Nyilvánvalóan az információs társadalomnak is 
legalább annyiféle változata fog kialakulni, ahány változata most az ipari vagy iparosodottabb 
társadalmaknak észlelhető”. (Tamás in Krausz, 1998, p. 77). A konklúzió azonban nála az, 
hogy a szellemi termelőktől várni egy kapitalizmuson túli társadalom megteremtését: illúzió. 
„Értelmiségi elhivatottsággal egyébként nem csak Kelet-Európában találkozunk. Már a ’60-
as években is jelentkeznek olyan New Left teoretikusok, akik azt hitték, hogy a társadalmi 
felszabadítást – akár gyárfoglalásokon és az önigazgatás különböző formáin át – a kutatók és 
mérnökök tömegei fogják vezetni”. (Itt a szerző Mallet általunk is idézett elképzeléseit említi 
példaként{1538}). Több ízben hangsúlyoztuk azonban, hogy a szellemi termelési módba való 
átmenetnek nem a (polgári jellegű) politikai forradalom az adekvát formája, s ezért 
annak a téves elképzeléseken nyugvó várakozásnak a megcsalatkozása, amely a 
„forradalmi proletariátus” helyébe helyezett „forradalmi értelmiségtől” várta egy 
kapitalizmus elleni roham megváltó gesztusát, nem a szellemi termelési mód 
koncepció cáfolata. Ugyanígy: korábban hivatkoztunk Krausz Tamásnak a szellemi 
termelési mód koncepcióval szembeni ellenérvére, miszerint a tőke, mint minden 
egyebet, a szellemi munkát is képes integrálni; ez természetesen igaz minden egyes 
szellemi munkára{1539}, de a termelési mód nem munkák egyszerű összességét jelenti, 
hanem egy olyan termelési rendszert{1540}, amely maga is éppoly komplex, mint a 
kapitalizmus rendszere{1541}, s maga is integráló erő; a fő kérdés ezért az, hogy a két 
rendszer küzdelmében melyiknek sikerül integrálnia a másikat. (Tamásnak és 
Krausznak igaza van abban, hogy ez a küzdelem nem előre-lefutott, és fennáll az a lehetőség, 
hogy végül a tőke integrálja a vele ellentétes logikájú rendszer elemeit, megakadályozva azok 
rendszerszintű összeépülését, de egyelőre ugyanúgy fennáll annak lehetősége is, hogy a 
szellemi termelési mód rendszere bizonyul az erősebb integratív erőnek). 



  
Amíg a termelési módok versenye nem dőlt el, addig természetesen a szellemi termelési mód irányába 
mutató jelenségek sem egyértelmű bizonyítékai a kapitalizmus meghaladásának. 
  

Žižek gúnyosan idézi Alexandre Kojève-t, aki szerint az USA társadalma „a megvalósult 
kommunizmus”, mert ki tudja elégíteni a szükségleteket. Ugyanezt a tévedést észrevételezi 
Hardt és Negri felfogásában is: „Negri mostanában egyre többet magasztalja a 
’posztmodern’ digitális kapitalizmust, azt állítva, hogy az már kommunista, és csak egy apró 
kis lökésre, egy formális gesztusra van szüksége, hogy nyíltan is az legyen”. (Žižek, 2008, p. 
193). Žižek teljesen jogosan minősíti e véleményeket a valóságtól elrugaszkodottnak; nem 
csak azért, mert az USA jelenlegi társadalma távol van attól, hogy mindenki szükségleteit 
kielégítené, hanem azért is, mert nem a szükségletkielégítés a szellemi termelési mód lényege, 
(bár kétségkívül fontos szerepet játszik benne az, hogy termelési rendszerét nem a profit, 
hanem az emberi szükségletek kielégítésének igénye mozgatja – ami a mai amerikai 
társadalomról aligha állítható). Ugyanakkor nem elhanyagolható az a szubjektív mozzanat 
sem, hogy egy kor emberei miképpen értelmezik – s ezzel milyen irányba segítenek 
mozdítani – az adott társadalom tendenciáit, s ebből a szempontból nem mindegy, hogy 
„amit az információs forradalom ideológusai úgy ünnepelnek, mint az új, ’súrlódásmentes ’ 
kapitalizmus felemelkedését{1542}, az Negrinél úgy jelenik meg, mint a kapitalizmus 
legyőzésének egyedülálló esélye{1543}”. (Žižek, 2008, p.194). 

  
Két termelési mód versenyében mindig az az egyik legdöntőbb mozzanat, hogy a résztvevők 
miképpen értelmezik saját helyzetüket és lehetőségeiket. Természetesen az is igaz, hogy: 
„Mindenféle tudás, információ áruformát ölt a kapitalizmusban, s így értékét sem határozza meg más, 
mint az értéktörvény. (Akkor is, ha felhasználása során a tudásáru termék nem fogy el, sőt használatának 
tapasztalataival kollektív hozzáadott érték képződhet, amelyet azonban magántulajdon módjára 
sajátítanak el és védenek a jog eszközeivel)”.(Szigeti, 2005, p. 243). A kapitalizmusban ez így van; de éppen 
emiatt kerülnek szembe a szellemi termelők a tőkelogikával, s annyiban a mai világ már nem tekinthető 
„tiszta” kapitalizmusnak, hogy a „magántulajdon módjára” való elsajátítás ma sokszor már csak a tőke 
törekvése, amelyet azonban nem tud mindig érvényesíteni. A szellemi termelők – például az Interneten – 
sok esetben ki tudnak bújni a magántulajdonos logika hatálya alól; mint láttuk, éppen ez az egyik harci 
terület a két termelési mód között. Természetesen nem a tudásáruk kényszerítik ki nem-tőkés 
használatukat, hanem termelőik, ha ráébrednek saját érdekeikre. 
  
A fő kérdés tehát éppen ez: mitől ébrednek rá saját érdekeikre a szellemi termelők? Mikor és 
minek következtében ismeri fel nagy többségük, hogy nincs szükségük a tőkére?{1544} 
  
Ehhez először is nyilván el kell szakadni a „kapitalizmusé a ma lehetséges egyetlen termelési mód” 
meggyőződéstől. Kérdés, hogy „elegendő ellentmondást látunk-e a mai globális kapitalizmusban, amelyek 
megakadályozzák korlátlan ideig tartó reprodukcióját?” (Žižek, 2008, p. 206). Žižek válasza: „(Legalább) 
négy ilyen antagonizmusról beszélhetünk: a környezeti katasztrófa közelgő fenyegetése; a magántulajdoni 
jogosítványok alkalmazhatatlansága az ún. ’szellemi tulajdonra’; az új műszaki-tudományos fejlődés társadalmi-
etikai implikációi (különösen a biogenetikában), és végül, de nem utolsósorban az apartheid új formáinak 
megjelenése (új falak, nyomornegyedek). Minőségi különbség van az első három és az utolsó között – 
míg az utolsó a ’kirekesztettek’ és a ’bennlévők’ közötti szakadékra reflektál, az első három azokat a 



területeket érinti, amelyeket Hardt és Negri ’közjavaknak’ nevez.” (Žižek, 2008, p. 206) „a négy 
antagonizmus közül a ’bennlévők’ és a ’kirekesztettek’ közötti antagonizmust tekintem a 
leglényegesebbnek: ha megfeledkezünk a kirekesztettekről, minden más antagonizmus elveszíti felforgató 
élét. (…) az ember úgy is lehet környezetvédő, szállhat síkra a szellemi tulajdonért, vagy ellenezheti a 
génmásolást, hogy közben nem sokat törődik a negyedik antagonizmussal – sőt, még inkább, hiszen a 
kirekesztetteket (is) okolhatja például a környezetszennyezésért”. (Žižek, 2008, p. 207). Az „általános 
emberit” a jelen viszonyok között elsősorban a kirekesztettek hordozzák, teszi fel Žižek, mert ők a 
kapitalizmus (nembeliséggel szembekerült nyomulásának) áldozatai. „létünk eme hármas fenyegetettsége 
következtében valamennyien potenciális proletárok vagyunk, akiket lényeg nélküli szubjektivitásra 
redukáltak, ahogyan Marx írja a Grundrissé-ben. A ’nemrész részének’ figurája” {a ’kirekesztettek’ 
helyzete} „szembesít bennünket saját valódi helyzetünkkel, és az is etikai-politikai kihívás, hogy 
ráismerjünk magunkra ebben a figurában – valamilyen módon mindannyian kirekesztettek vagyunk, mind 
a természetből, mind pedig saját szimbolikus lényünkből”. (Žižek, 2008, p. 208). Ha minden szellemi 
termelőben nem válik is tudatossá a szolidaritás a társadalom „kirekesztettjei” iránt, jogos Žižek azon 
észrevétele, hogy a szellemi termelőknek azt mindenképpen fel kell ismerniük, hogy a tőke–
munka ellentétben, a munka tőke általi alávetésében ők a (késő)kapitalizmusban 
mindenképpen és egyértelműen a munka oldalára kerültek{1545}. 
  
Ha ez a felismerés (tömegesen) megtörténik, természetesen további kérdéseket is meg kell válaszolni. 
Hogyan tud működni a szellemi termelés tőke (és tőkés) nélkül – az államszocializmus rossz tapasztalatai azt nem 
bizonyítják, hogy ez lehetetlen, csak azt, hogy nem lehet megvalósítani egy dominánsan tőkés alapokon 
álló világrendszeren belül, annak zárványaként. Mi a helyük a szellemi termelési mód világában a fizikai 
munkavégzőknek, illetve miképpen lehet elkerülni, hogy ezek alávetett szerepbe kényszerüljenek (vagy ha 
a szellemi és fizikai munka elosztása már nem társadalmi csoportokhoz kötődik, miképpen lehet 
elkerülni, hogy maga a fizikai munka kerüljön leértékelt szerepbe)? Mi lehet a szerepe a szellemi termelési 
mód világában a vállalkozóknak, hogy lehet egyszerre biztosítani azt, hogy a kezdeményezőképesség 
pozitív energiái érvényesüljenek, de ne válhassanak társadalmi igazságtalanságok forrásává? Hogyan lehet 
úgy működtetni a köztulajdont, hogy ne emelkedhessenek kiváltságos helyzetbe egyes „működtetők”, s ugyanakkor 
ne fulladjon a működés anarchisztikus káoszba sem? Hogyan biztosítható egyszerre a gazdatudatot adó 
személyes tulajdonlás és a közérdek érvényesítésének anyagi háttere? S legfőképpen: milyen módon vihető 
végbe az „átfordulás”, a tőke dominanciájának megtörése (különös tekintettel arra, hogy a szellemi termelők 
tevékenységük természete következtében ideológiailag mindig is rendkívül megosztottak{1546})? 
  
A jelen viszonyai között, amikor még a kapitalizmus a domináns termelési mód, nyilvánvalóan a 
legalapvetőbb kérdés az, hogy milyen gazdasági, politikai és egyéb lépések vezethetnek el a 
szellemi termelési mód, vagy bármely másként megközelített kívánatos jövő-társadalom 
kialakulásához? Ehhez mi magunk – nem lévén sem gazdasági szakemberek, sem politikusok – nem 
tudunk és nem is kívánunk semmiféle gazdasági, politikai menetrendet adni. Amennyiben egyáltalán 
szükséges ilyen konkrét teendők, lépések, akciók kijelölése{1547}, ez mások (sokak) feladata lehet{1548}. A 
következő alfejezet csak az efféle aktivitások néhány lehetséges tényezőjét igyekszik (elméletben) sorra venni. 
  
Sok múlik azon is, hogy milyen következményekkel jár a világ gazdasági-politikai centrumának Ázsiába 
való áttolódása. Mint a fejezet bevezetőjében jeleztük, Kína (és Ázsia többi feltörekvő társadalma) előtt 
mindkét lehetőség nyitva áll: új (és újfajta) centrumává is válhat a világkapitalizmusnak, de tudatos 
döntésekkel tovább is fejlesztheti kapitalista–államszocialista vegyes rendszerét a szellemi termelési mód 



felé. Akár így történik, akár úgy, a világcentrum Ázsiába tolódásának az is a következménye lehet, hogy 
az emberiség szemlélete (a domináns szemléleti formák együttese) eltolódik az ázsiai szellemi 
hagyományokból szervesen következő rendszerszemléletűbb irányba. Az atomizáló modern európai 
szemlélet többnyire úgy próbál változtatásokat elérni a világban, hogy annak egy-egy elemén igyekszik 
változtatni. Ezzel többnyire súlyos zavarokat okoz a rendszerben. Az ázsiai szemlélet úgy fogja fel, hogy 
a világ egyensúlyába, annak felborítása nélkül csak úgy lehet beavatkozni, ha mi magunk is egyensúlyokat 
hozunk létre. Ez a szemlélet (egyéb feltételek jelenléte esetén) kedvezhet a szellemi termelési mód 
kibontakozásának. Ugyanakkor más ázsiai szemléleti sajátosságok fékezhetik is e termelési mód uralomra 
jutását. A szellemi termelés erős, kifejlett individualitást feltételez, s az ázsiai társadalmak hagyományos 
kötelességcentrizmusa, tekintélyrendszere nem kedvez a belülről-irányított individuumok kifejlődésének, 
(kivéve persze, ha e társadalmak éppen ilyen irányban alakulnak át). A szellemi termelési mód 
nemigen működhet a belülről irányítottság, mint az innováció optimális feltétele nélkül{1549}. Nem 
helyes európacentrikusnak lenni, de ugyanakkor erről az Európában kifejlődött értékről annak, aki a 
szellemi termelési mód kifejlődését pozitív célnak tekinti, nem szabad lemondania. (Ázsia – s a világ 
többi része – is csak akkor tudja igazán meghaladni a modern euro-amerikai paradigmát, ha az e 
társadalmakban kifejlődött individualitás előnyeit maradéktalanul beépíti a maga világába). 
  
Az biztos, hogy egy új termelési mód kialakítása mindenképpen erős aktivitást igényel; sokak céltudatos 
(bár nem feltétlenül mindig a lényeg tudatában lévő) tevékenységét azon célok közelítésére, amelyek 
kivezetnek a jelenlegi társadalmi viszonyokat meghatározó (és zömükben negatívvá, korlátozóvá vált) 
koordináták közül. A konkrét gazdasági, politikai célok kitűzésére nem vállalkozva, (de buzdítva az ebben 
nálunk hivatottabb olvasót ilyen célok keresésére), az alábbiakban néhány elméletileg kikövetkeztethető 
választ próbálunk adni arra az alapvető kérdésre, hogy tehát kik és mit tehetnek a szellemi termelési mód 
létrejötte érdekében? 



Az aktivitás lehetőségei 

A „kik” kérdésére lényegében már válaszoltunk. Az új társadalom létrejöttének elsődleges 
társadalmi ágensei az értelmiségnél jóval szélesebb körűnek feltételezett szellemi termelők 
lehetnek. Arra a kérdésre pedig, hogy mi a teendőjük, sokkal szélesebb körű a válasz, mint ahogy azt a 
marxista forradalmárok feltételezték (és olykor még ma is feltételezik). Marx mindenképpen a (tág 
értelemben vett) politikai cselekvésben, közvetlen társadalomalakító aktivitásban gondolkozott, amikor 
híres Feuerbach tézisében kijelentette, hogy a filozófusok azidáig csak magyarázták a világot, ezzel 
szemben a feladat a világ megváltoztatása. (Marx, 1960/1, MEM 3. p. 10). Mint az első fejezetben 
jeleztük, ezzel a felfogással szemben joggal szállt vitába Bauman: a Marx által itt alkalmazott 
szembeállítás alaptalan. A filozófusok nem „csak” magyarázták a világot, hanem (e magyarázatok által) 
nagyon is megváltoztatták (hatásukkal időnként közvetlenül is forradalmasították. Szó sincs arról, hogy 
pusztán a politikai cselekvés hozna létre lényegi társadalmi változásokat. 
  
A szellemi termelés – akárcsak a tőke – képes a társadalmi viszonyok összességének, a 
társadalmi rendszer egészének a maga szempontjai szerinti átalakítására, termelési logikájának 
össztársadalmi törvényszerűséggé változtatására. Ha igaz az, hogy a tőke és a munka társadalma 
közti viszony (s e viszony egyenlőtlensége) úgy is jellemezhető, hogy a tőke „magáértvaló”, de a 
munkatársadalom csak „magánvaló” (Szigeti, 2005, p. 235), ez nem áll a szellemi termelőkre: a szellemi 
termelők – ellentétben a hagyományosan értelmezett munkásosztállyal – magáértvaló{1550} 
történelmi szereplővé válhatnak, (ha történelmi szerepük tömegesen tudatosul bennük. (Láttuk, hogy 
a klasszikus munkásosztály magáértvalóvá tételére fordított erőfeszítések Marxtól Gramscin át mondjuk 
Mallet-ig mindig éppen arra irányultak, hogy a munkásosztályt vagy legalábbis annak „élcsapatát” 
voltaképpen szellemi termelővé tudatosítsák). 
  
A döntő mozzanat a szellemi munkát végző bérmunkások{1551} tömeges ráébredése arra, hogy a tőke belőlük 
tartja fenn magát, ők viszont képesek tőkés keretek nélkül is működni (sőt, a tőke fennhatósága alól kivont működésük a 
korábbiaknál jóval hatékonyabb is lehet){1552}: ez a tömeges felismerés átvezetheti az emberiséget a társult 
termelőknek a tőke általi kizsákmányoltságuktól megszabadult világába{1553}. 
  
Ez a felismerés öltheti az uralkodó rendszerrel való politikai szembefordulás formáját{1554}, de egészen másképpen 
is megnyilvánulhat (például úgy, ahogy sokan feltételezik: egy alternatív, a szellemi termelés logikája szerint 
működő társadalom fokozatos – az uralkodó viszonyokból kivonuló, azokat eljelentéktelenítő – 
kiépítésével). Akár így történik, akár úgy, ebben a folyamatban nem a kisajátítás a döntő elem{1555}, hanem az 
1554. lábjegyzetben említett követelések közül a másik kettő: elsődlegesen a bérmunkaviszony 
megszüntetése{1556} (ez magában hordja a tőke kisajátítását), ennek viszont kétszeresen is feltétele a 
„rendszerváltás” globális jellege: egyrészt csak ez, a Föld közjavainak az emberiség közös tulajdonává 
nyilvánítása teremtheti meg az alapot a mindenkinek alanyi jogon – tehát az emberi Nem 
tagjaként járó – garantált bevételhez és elemi szükségletkielégítéshez, másrészt több ízben érveltünk 
már amellett, hogy amennyiben az alternatív társadalom egy tőkés világrendszeren belül maradva, 
annak zárványaként próbál létezni, és „lekapcsolódni”, vagyis nem világméretekben érvényesül, 
akkor – akárcsak a huszadik század államszocialista kísérlete – elbukik a tőke integratív erejével 
szemben. (Ez nem mond ellent annak, hogy e cél a fokozatos kivonulás, alternatívateremtés 



stratégiájával is elérhető: a szellemi termelés térhódítása eddig is a tőkés társadalmon belül ment végbe; 
de hegemón termelési móddá, a kapitalizmust meghaladó szellemi termelési móddá csak akkor 
állnak össze ezek a folyamatok, amikor a döntő átfordulás megtörténik, amikor a tőkés 
világrend már nem lesz képes globálisan érvényesülni). 
  
A szellemi termelők öntudatra ébredését az is nehezíti, hogy csoportjukat általában nem tartják társadalmilag 
potens erőnek{1557}: szó volt már arról is, hogy a hatvanas években hozzájuk fűzött remények 
megcsalatkozása óta az antikapitalista gondolkodók nagy része is „leírta” őket; ám ebben a csalódásban – 
azon felül, hogy a hatvanas évek lázongásai idején a szellemi termelők még korántsem voltak „erejük 
teljében” – jelentős szerepet játszott a velük szembeni elvárások téves felvetése is. Mint szó volt erről, 
olyan jellegű forradalmi, mozgalmi stb. aktivitást vártak el a szellemi termelőktől, amelyek nem ezzel a 
csoporttal, hanem egy korábbi korszak főszereplőivel, a szervezett nagyipari munkássággal adekvátak. Az 
antikapitalista ideológusok továbbra is osztályharcban, utcai demonstrációkban, „katonásan” 
fegyelmezett pártok és egyéb szervezetek létrehozásában gondolkodtak, s nem csodálható, hogy a 
szellemi termelők igen kevéssé voltak fogékonyak az ilyenfajta aktivitások iránt{1558}. Az sem szerencsés, 
hogy a kapitalizmussal szembeni alternatívát a politikai bal–jobb dichotómia mentén, (s azon belül 
mindenképpen a „baloldalon”) képzelték el, (a lehetséges aktorok egy jelentős részét ezzel eleve 
leválasztva-kizárva), jóllehet a „bal” és „jobb” jelentése mára már legalább annyira zavaros – és 
különböző jellegű szembenállások által keresztülmetszett – lett, mint az amerikai republikánusok és 
demokraták szembenállása. Egyes kérdésekben a „baloldaliak” foglalnak el a kapitalizmusból kivezető 
álláspontokat, más kérdésekben inkább a „jobboldaliak”: a kapitalizmus kontra szellemi termelési mód 
szembenállás nem helyezhető el ebben a bal–jobb metszetben, mint ahogy számos más, a szellemi életet 
is megosztó metszetben sem. (Mint arra már az első fejezet 114. lábjegyzetében is utaltunk): a szellemi 
termelők öntudatra ébredésének egyik fontos jele lehet annak felismerése, hogy sokkal 
fontosabb mindaz, ami az igen sokféle ideológiát követő szellemi termelőket összeköti, mint 
azok a szempontok, amelyek szembeállítják őket. 
  
A tőke – mint erről az előző fejezetben szó volt – a szellemi termelőket éppen az ideológia segítségével 
tudja leghatékonyabban megosztani, s így kordában tartani. Rendkívül fontos számára, hogy kezében 
tartsa a tematizáció fegyverét. Ennek érdekében mindig kiemelt helyzetbe juttat egy-egy ideológiát (hogy 
éppen milyet, ezt rugalmasan változtatja; amikor az addig uralkodó ideológia – és a vele összefonódott 
politikai, kormányzati és/vagy gazdasági modell – korrodeálódik, az ezzel szembeni 
tömegelégedetlenséget meglovagolva egy ellentétes ideológiát – és politikai, kormányzati, gazdasági 
modellt – kezdenek el támogatni, amit addig mintegy „tartalékban” tartottak). A lényeg az, hogy mindig 
legyen „mainstream”: a domináns ideológia léte ugyanolyan fontos a tőkének, mint a pénz 
értékmérő (egyenértékesítő) szerepe. Az antikapitalistának – már csak ebből következően is – 
mindig a tőke által éppen preferált mainstreammel szemben kell fellépnie. Amikor a magukat 
antikapitalistának hívő erők kompromisszumokat kötnek az ilyen mainstreammel{1559}, annak – az antikapitalista 
fejlődés esélyei szempontjából – mindig katasztrofálisak a következményei. Mint erről még szó lesz, a 
szellemi termelőknek a tőkéhez való viszonyának nem az ellenségesség a lényege{1560}, de ideológiai 
engedmények nem tehetők akkor, (éppen akkor nem tehetők), amikor arról van szó, hogy a két termelési 
mód, a két eltérő logikájú társadalmi paradigma közül melyik integrálja a másikat. Politikai szempontból 
logikusnak tűnhet, ha az antikapitalista erők a tőkés oldal hozzájuk viszonylag legközelebb álló 
frakcióihoz közelednek (a liberálisokhoz, az amerikai demokratákhoz, stb.), de ez csak akkor nem 
gyengíti az antikapitalizmus esélyeit, amikor e frakciók maguk is alávetett-megtámadott helyzetben 



vannak{1561} (ellenkező esetben a kompromisszum az antikapitalista erőknek a domináns tőkés szempontok 
általi integrálását eredményezi). A mérsékelt prokapitalista erőkkel való együttműködésnek mindig addig a 
pillanatig lehet létjogosultsága, amíg azok mainstream közeli helyzetbe nem kerülnek; s az együttműködés 
során is mindvégig döntő szempont, hogy ki kit integrál. (Egyébként még a mainstreamtől is át lehet 
venni elemeket, de szigorúan elméleti engedmények tétele nélkül, tehát beintegrálva ezeket az elemeket egy 
antikapitalista szemléleti rendszerbe, úgy hangszerelve át azokat, hogy konzekvensen illeszkedjenek e 
szemléleti rendszer döntő premisszáihoz). 
  
Az antikapitalista szemlélet kompromisszumok nélküli fenntartása nem azért fontos, mert a két rendszer 
harcban áll egymással, hanem éppen azért, mert viszonyuk valójában nem két, egymással harcban álló 
erőé, hanem két lehetőség versenye. (S a kompromisszum nélküliség az alternatív lehetőség fenntartásának 
biztosítéka). A tőke harcnak fogja fel ezt a versenyt, (mint ahogy a meghaladás alatt álló társadalmi forma 
képviselői általában is gyakran érzik úgy új eszmék felbukkanásakor, hogy „megtámadták őket”{1562}). De a 
viszony lényege valóban a lehetőségek versenye, ami – mint korábban fogalmaztunk – minden egyes 
emberen belül is zajlik. Minden munkás előtt ott áll az a lehetőség is, hogy szellemi termelővé váljék, s az 
is, hogy „(kis)polgárosodjék”. Mindkettő vonzó lehet a számára. De attól függően, hogy melyiket 
választja, egyúttal a kapitalizmus és a szellemi termelés logikája között is választ. A polgárosulás a tőke–
munka ellentét személyes feloldása, a rendszeren belül maradva, tehát a rendszer alapvető ellentmondását 
változatlanul hagyva; a szellemi termelés a tőke és munka egyesítése a termelő dominanciájával, azaz a munka 
felszabadítása: választása személyes részvétel a rendszerellentmondás feloldásában. 
  
A verseny, vagy ha úgy tetszik, küzdelem, számos területen zajlik. Ezek között lehetségesek közvetlen 
politikai akciók is, de semmiképpen sem ezek a leglényegesebb mozzanatok. Dyer-Witheford például 
számos példát hoz fel a tőkeellenes küzdelem eszköztárából, de ezek kevéssé érintik a rendszerszintű 
verseny lényegét. (Bojkott az embertelen módszereket használó – például gyermekmunkát alkalmazó, 
egészségtelen körülményeket fenntartó – cégek ellen, a tőke elleni fellépésükért bebörtönzöttek 
kiszabadítása a nyilvánosság által, más országok dolgozóival összehangolt akciók, sztrájkok, stb{1563}. A 
legutolsó példa, mint a „globális állampolgárság” felé tett lépés, fontos lehet, a többi említett akcióforma 
viszont – ha nem is haszontalan, hiszen az adott területen segíthet néhány emberen, csökkentheti a tőke 
működésének emberellenes következményeit –, mégsem nevezhető lényegi tevékenységnek a 
kapitalizmussal folytatott versenyben, ha fenntartja azt az illúziót, hogy annak kevésbé embertelen 
vállalkozásmódjai, kevésbé diktatórikus politikai hatalomgyakorlási módozatai végül is elfogadhatóak. 
Mert ami meghaladandó, amivel szemben alternatívát kell kínálni, az a profitorientált rendszer egésze). 
  
Már csak ezért sem lehet a rendszer megváltoztatását a politikai szférára korlátozni. Egyetértünk 
Mészárossal – a „proletariátus” kifejezés használatát leszámítva –: „amíg a proletariátus politikailag 
cselekszik, megmarad a parcialitás vonzáskörében (ennek komoly következményei vannak, minthogy a 
proletariátusra magára is kihat tulajdon parcialitásának eluralkodása), míg a Marx pártolta társadalmi 
forradalom sok egyéb tényezőt is magában foglal, jóval túl a politika szintjén”{1564} (Mészáros, 2009, p. 284, 
eredeti: Mészáros, 1995, p. 466). Jelen könyvünk egyik fő célja annak hangsúlyozása, hogy a kapitalista 
termelési módot csak egy másik termelési mód válthatja le, (tehát a legfontosabb annak felmérése, hogy milyen 
is lehet egy másik termelési mód, s milyen feltételei vannak létrejöttének). Az antikapitalista gondolkodás 
azonban mindmáig igen nagy mértékben beszorult a politikai diskurzusba{1565}. Még azok is, akik látják, 
hogy nem lehet a „régi módon” végrehajtani a rendszer megváltoztatását, az új társadalomba való 
„átfordulást” mégiscsak a hagyományos „forradalmi helyzet” analógiájára képzelik el{1566}. 



  
Hogy valójában miként következhet be az átfordulás, éppen azért nem lehet megjósolni vagy 
megtervezni, mert a változások rendkívül összetett rendszerét feltételezi{1567}. A tőke hatalomtól való 
megfosztásának mindenesetre a hagyományos (politikai) erőszaknál sokkal valószínűbb 
forgatókönyve az, hogy a szellemi termelők egyszerűen a termelésben megszerzett hatalmukat 
használják a tulajdon-, és államhatalmi viszonyok megváltoztatására. Minthogy a tőkének mind 
gazdasági, mind politikai hatalma ma már igen nagy mértékben a szellemi termelők által fenntartott 
információs rendszereken alapszik, ezen információs rendszereknek a termelők társulásával való 
kézbevétele akár pillanatok alatt képes kihúzni a talajt a tőke gazdasági és politikai hatalma alól. Ami – az 
1567. lábjegyzetben idézett Mészáros szavaival – „bonyolult és hosszan tartó”, az a termelők 
(összehangolt aktivitást lehetővé tévő) társulásának, az új társadalmi viszonyoknak (az új 
„rendszeregésznek”) a létrejötte. (A tőkés társadalom történetében is az első lépés magának a 
tőkeviszonynak, a termelés profithajszára épülő módjának létrejötte volt, s megjelent az új viszonyoknak 
megfelelő emberkép – erkölcs, filozófia – is, mielőtt sor került volna az „átfordulásra”. Kellettek persze 
politikai lépések is – Angliában például VIII. Henrik, majd I. Erzsébet intézkedései nagyot lendítettek a 
tőkés termelési mód feltételeinek kialakulási folyamatában, nem beszélve a legfőbb korlátokat félresöprő 
polgári forradalomról, majd a Dicsőséges Forradalom által létrehozott stabil hatalmi és 
intézményrendszerről, és így tovább, a tizenkilencedik század megannyi parlamenti reformintézkedéséig 
– de már az első politikai beavatkozások is feltételezték az új termelési módnak megfelelő – erős, és 
érvényesítésre érett – érdekek jelenlétét, s ezek alapjaként az új termelési viszonyok – és az új 
termelőmód – jelentős mértékű térhódítását a társadalomban). 
  
Lehet, hogy ez ma annyit jelent, mint ahogy Masuda feltételezi, hogy egy fokozatos átalakulási 
folyamatban az üzleti szektor mellett megjelenik egy fajta közösségi szektor, ami egyre jobban magához 
hasonítja mind a gazdaság, mind az állam mechanizmusait (Masuda, 1988, p. 132). Lehet, hogy az új 
viszonyok a (piac) gazdaság és az állam megkerülésével, az onnan való kivonulással gyökeresednek meg 
(ahogy például Gorz feltételezi), mert csak így lehet alternatívaként megszerveződni azzal a 
hatalomkoncentrációval szemben, ami mind a gazdaság, mind az állam szervezetét jellemzi. Egy ilyen 
koncentrált hatalmat – véli Gorz – nem lehet megragadni, csak lebontani, kontrollálni és apránként 
megszüntetni. (Gorz, 1997, p. 8). Lehet, hogy ez a megkerülés még nem a megoldás, de az is lehet, hogy 
ugyanakkor segít abban, hogy a megoldások kifejlődhessenek{1568}. Ahogy a tőkés termelőmód kifejlődése 
átformálta a munka alapvető kereteit (például, ahogy városi üzemekbe koncentrálta a termelés fő erőit), 
igen jelentős változásokat indíthat be a munka kereteinek mai átrendeződése is{1569}. A decentralizálódás, 
hálózatosodás igen jelentős változások e tekintetben{1570}, bár – nem győzzük hangsúlyozni – önmagukban 
nem elegendőek, amíg a társadalom egészében a tőkés logika uralkodik.{1571} 
  
Arról már volt szó, hogy a változás csak világméretű lehet. Általában azt is feltételezik, hogy – Marx 
eredeti elképzeléseinek megfelelően – csak a világ legfejlettebb centrumaiból indulhat ki, (s a Kelet-
Európához hasonló félperifériák ebben a folyamatban csak követő szerepet játszhatnak). (Lásd például 
Szalai, 1995). Ám ez nem biztos. Éppen Szalai Erzsébet fogalmaz úgy egyik cikkében, hogy nem a 
Nyugat a kelet-európaiak jövője, hanem Kelet-Európa a nyugatiaké. Ez alighanem igaz, de nem csak úgy, 
hogy a Nyugat is le fog csúszni Kelet-Európa problémáinak színvonalára, hanem azt is jelenti, hogy 
könnyen lehet, hogy a „megváltás” is az ellentmondásokat közvetlenül és élesen átélő Kelet-Európából 
várható. Ha a Nyugat a hanyatló római birodalom, Kína, India és a többi feltörekvő állam pedig a Róma 
hatalmát kikezdő germánok szerepét tölti be, Kelet-Európa azon római provinciák megfelelője lehet, 



amelyek sajátos tapasztalataiból, problémáiból, konfliktusaiból kiemelkedett az az eszmerendszer, amely 
az új társadalmi paradigma szellemi alapjává válhatott. Itt születhetnek meg az ellentmondások eszmei 
feldolgozásából az új eszmék. (Van is ebben a térségben egy sajátos tapasztalat, az államszocializmus 
tapasztalata, amely előnnyé is változtatható; épp e megszenvedett és összefüggéseiben mélyebben 
megértett tapasztalatok figyelembevételével kezdeményezhető leginkább olyan alternatíva, amely, 
ellentétben az elbukott korai kísérlettel, kompatibilis lehet a nyugati demokráciák és a „harmadik világ” 
országai számára is. Ehhez persze hasonló munkát kell elvégezni, mint az első századok keresztényei, 
amikor a jézusi tanokból, az ótestamentumi hagyományokból, pogányságból, Mithrasz-vallásból, görög 
filozófiából, Ízisz-kultuszból, stb. megalkották a kereszténység szinkretikus rendszerét). 
  
A szellemi termelők nagy részét ma még távol tartja az új termelési mód kialakításának 
érdekében történő szerepvállalástól az értelmiségnek a polgári társadalomban kialakult 
(ön)képe: annak tudata, hogy csupán járulékos elem, amely mindenképpen alá van vetve az 
anyagi termelés és az uralkodó osztályok hatalomszervezési érdekeinek. Ma azonban a szellemi 
termelők már nem járulékos elemek, hanem a termelés főszereplői, az uralkodó osztályok „nem 
tudnak a régi módon uralkodni”; az anyagi javak termelése pedig továbbra is a legfontosabb ugyan 
az emberiség szempontjából, de jelenlegi formái annyira ésszerűtlenekké váltak, hogy az anyagi 
termelés eredményességének is alapfeltételévé lett a szellemi termelés: egyrészt mint a más 
szempontok (például tőkeérdekek) által nem fékezett tudományos innováció, másrészt mint a 
társadalmi viszonyok tudatos átformálása ésszerűbb, igazságosabb és hatékonyabb rendszer(ek) 
irányába. A termelés fontossága mindig meghatározó lesz (hiszen az nem jelent egyebet, mint az 
emberiség létfeltételeinek állandó újrateremtését), de ez nem jelenti azt, hogy a gazdasági szemlélet továbbra 
is (a kapitalizmusban meghatározott módon) uralkodó marad: az ésszerűbb, igazságosabb és 
hatékonyabb rendszer kialakítása többek között éppen azt is jelenti, hogy a „gazdaság” visszakerül 
„normális” helyére a társadalom fontos alrendszerei között, és a társadalmi létben a természetesen 
továbbra is fontos gazdasági szempontokkal egyenértékűként hathatnak a társadalmi igazságosság, a 
természettel való harmónia, vagy éppen az etika szempontjai. Mindez a természet-, és 
társadalomtudományok merev szétválasztásának megszűnését is feltételezi: minthogy a 
természettudományok eredményei meghatározóak a társadalom alakulása szempontjából, ezen 
eredmények alkalmazása csak társadalomtudományi szemlélettel válik ésszerűvé. (Az államszocializmus 
látszólag éppen azt tette, hogy társadalomtudományi kontroll alá vette a természettudományokat is – 
katasztrofális eredménnyel – ez azonban csak éppoly éretlen torzképe volt a szellemi termelési módnak, 
mint ahogy szinte minden egyéb vonatkozásban is. Egyrészt a két tudománytípus összefonódása nem az 
egyik alávetését jelenti, másrészt az államszocializmusban egyáltalán nem a társadalomtudományi 
tudatosság volt a meghatározó, hanem egyrészt a kapitalizmushoz hasonlóan továbbra is a gazdaság, az 
anyagi termelés szempontjai, másrészt – e szempontok érvényesülését is eltorzítva – a mindettől 
elszakadó hatalmi érdekek{1572}). 
  
A társadalomtudományok és természettudományok egymásra találását nehezíti, hogy a tőke a neki 
alávetett társadalmat a munkához való alapviszony szempontjából is megosztja, s amíg a munka 
társadalmának közös érdeke nem tudatosodik, ez a különböző tudományterületek közös érdekeinek 
felismerését is fékezi. 
  

Az alapprobléma azonban az, amit Žižek úgy fogalmaz meg, hogy {ma} „a proletariátus 
(…) három részre oszlik, amelyeket kijátszanak egymás ellen: az intellektuális munkások tele 



vannak kulturális előítéletekkel a ’proli’ munkásokkal szemben; ez utóbbiak kispolgári-
populista gyűlöletet táplálnak az értelmiségiek és a kitaszítottak iránt; míg a kitaszítottak 
szemben állnak az egész társadalommal{1573}. A régi jelszó: ’Világ proletárjai, egyesüljetek!’ ma 
aktuálisabb, mint valaha.” (Žižek, 2009, p. 117). Aktuálisabb, de az adott társadalmi 
viszonyok teremtette circulus vitiosusok átvágása nélkül megoldhatatlan{1574}. 

  
Kedvező ugyanakkor a szellemi termelők szempontjából, hogy a tőke hatalmának egy része ma már 
szellemi termelők kezében van. Max Weber fontos megfigyelése, hogy a feudális nemességet akkor 
lehetett gond nélkül kiiktatni a társadalmak gazdasági szerkezetéből, amikor az már csak távolról, 
közvetve élt a földből, és járadékosként már nem képviselt munkaszervezetet. (Weber, 1979, p. 77). A 
helyzet ma a tőkével igen hasonló: a mindinkább a pénztőke-vezényelte későkapitalista társadalomban a 
munkaszervezetben (a termelői köztulajdon csírái mellett) a menedzserközvetítés dominál (nemegyszer az 
adminisztratív-igazgatási szellemi termelők állami menedzser-bürokráciája){1575}, vagyis a tőke mindinkább 
már csak kívülről uralja az alapvető munkaviszonyokat{1576} (így könnyebben kiiktathatóvá válik). 
  

E „kiiktatáshoz” nem feltétlenül szükséges szervezkedés, „összeesküvés” vagy forradalom. 
A nagy történelmi változások többségére igaz Beck megállapítása: „A ’megváltás’ nem a 
’fáradozás’ eredménye: a veszélyek és elhárításuk láncolatából{1577}, a reális dialektika egy 
szerencsés pillanatában jön létre – akaratlanul és önkéntelenül – a (…) ’megváltás’.” (Beck, 
2006, p. 52). Egy társadalmi rendszer bukása – mint Mészáros is hangsúlyozza – csak 
hegemónia-válságban elképzelhető (Mészáros, 1995, p. 930). Wallerstein ezzel kapcsolatban 
Prigozsin (Prigogine) szavait idézi: „ha valamely biológiai, kémiai vagy társadalmi rendszer 
túlzottan és túl gyakran eltér a stabilitás állapotától, többé nem képes visszanyerni 
egyensúlyát, s ekkor elágazódás, ’bifurkáció’ következik be. A helyzet kaotikussá válik, 
kicsúszik az addig uralkodó erők ellenőrzése alól, s harc bontakozik ki, – nem egyszerűen a 
rendszer fenntartói és ellenfelei, hanem valamennyi szereplő között – a régit fölváltó új 
rendszer meghatározása körül”. (Wallerstein, 2008, p. 76). 

  
A demokrácia évszázadok óta eszménye az emberiségnek. Ha igazságos társadalomban 
gondolkodunk, s a kapitalizmust is azért tartjuk leváltásra méltó társadalmi rendszernek, hogy 
igazságosabb viszonyok jöhessenek létre, nyilvánvaló, hogy az igazságosság a „népuralom” 
fokozódását jelenti. Míg a diktatúrák eleve nem lehetnek igazságosak, mert valakik mások általi 
elnyomásán alapulnak, a demokráciák elvben lehetnének igazságosak{1578}. Az általunk megtapasztalt 
(polgári) demokráciának azonban mindenképpen van egy súlyos hibája: eredendő hipokrízise. A polgári-
parlamentáris demokrácia azt az illúziót tartja fenn, hogy a nép uralma irányítja a társadalmat, az emberek 
„maguk” döntenek a legfontosabb kérdésekben, és így a világ nem is lehetne igazságosabb, hiszen a 
„nép” csak nem hoz saját érdekei ellen irányuló döntéseket? Ám a hipokrízis ott kúszik be a rendszerbe, 
amikor – mint ezt több ízben hangsúlyoztuk – a demokratikus döntési egyenjogúságot olyan 
társadalomba vezetik be, amely gazdaságilag-társadalmilag tele van egyenlőtlenséggel: ez, és az egyes 
nézőpontoknak a demokráciával gyakran együtt járó relativizálása a formailag demokratikus politikai 
rendszer ellenére nem a „nép”, hanem a gazdagabbak és hatalmasabbak uralmát biztosítja{1579}; nem az 
igazságosság, hanem a gazdasági és politikai erőhatalom érvényesül{1580}, (és választás, ellenőrzés és 
elszámoltatás dacára nem a „fogyasztók”, hanem a „készítők” diktálnak, mivel a lényegi hatalmat, a tőke 
hatalmát általában nem érinti sem a választás, sem az ellenőrzés, sem az elszámoltatás). Ezért a 
demokrácia politikai rendszere csak teljes gazdasági és társadalmi demokrácia mellett képes 



megszabadulni ettől a hipokrita jellegtől; a jelenleg ismeretes demokráciát folyamatosan finomítani 
kell, közelíteni a közvetlen demokrácia felé{1581}. (Ha ez az ideál talán sosem érhető is el, a demokrácia 
mindig akkor fejlődött, amikor ebbe az irányba fejlesztették: a demokratizmus ilyen jellegű fokozása, 
kiterjesztése maga a progresszió{1582}. Ebben nem jogos a megállás: az önelégült demokrácia nem 
demokrácia{1583}). 
  
Durkheim kulcsfogalomként kezeli a „munkamegosztás” kategóriáját, és a modern társadalom valóban 
leírható a nagyon sokfélévé elkülönböződött munkák rendszereként. A munkamegosztás fogalma azonban 
feltételezi, hogy az egész társadalom is egy rendszert alkot, amelyben a munka éppúgy szét van osztva, az 
egyénekig le van bontva, mint ahogy az ember individuális létét is mint a Nem sajátos-egyedi feladatra 
kiküldött felderítőjének sajátos-egyedi feladatkörét jellemeztük. De Durkheim, aki világosan látja, hogy 
nem a társadalom vezethető le az egyénből, hanem minden egyéni a Nemből, társadalmakra 
vonatkoztatva is kimondja, hogy bármiféle munkamegosztás csak úgy lehetséges, ha azok, akik 
között a munkák megoszlanak, egy magasabb szinten közös (meta)társadalmat alkotnak (lásd 
például Durkheim, 2001, p. 282), hiszen minden részfeladat értelmét az az Egész határozza meg, 
aminek a része. A munkamegosztást a kapitalizmusban a rendszeregész úgy alakítja, hogy minden 
munka optimális módon váljék tőkeforrássá. A szellemi termelési módban azonban – a szellemi munka 
természetének megfelelően – (miközben a közös metatársadalom sokkal nagyobb jelentőségre tesz szert, 
mint valaha) rész és egész viszonya megfordul: már nem az egész (a tőke) bomlik le részmunkákra, 
munkaeszközökre, megvásárolt munkaerőre, stb. hanem a szellemi termelésben létrejövő egyéni 
felfedezések egyesítése történik{1584}, (s ezért nem az Egész nyomja rá a bélyegét minden egyes 
részre{1585}, hanem megfordítva, minden egyes hatása alakíthatja állandóan új alakba az 
Egészet){1586}. 
  
Ebből az is következik, hogy bár a társadalmi formációváltás csak attól várható, hogy tömegesen 
tudatosul az antikapitalista fordulat szükségessége, ez az új társadalmi paradigmát teremtő 
antikapitalizmus aligha ölti egyetlen mozgalom formáját. A szembenállás eleve nagyon sokféle a tőke 
hatalmával szemben, és különböző szinteken is jelenik meg. Megjelenhet a rendszeralternatívát kereső 
egyének szintjén, megjelenhet egyes ügyekre szerveződött közösségek szintjén, és a globalizációval szemben 
saját érdekeiket védő nemzetek szintjén is{1587}. (Az egyébként osztálytagoltságok alapján megosztott 
„nemzet” akkor tud igazi érdekegység lenni, amikor külső szereplőkkel szemben kell a közös „nemzeti” 
érdeket érvényesíteni: s a világkapitalizmus globalizációs „birodalmi” nyomása létre is hozza az érdekek 
megtámadottságának ezt az érzetét; tehát sok helyütt a nemzeti érdekvédelem is szerepet játszhat a 
különböző szinteken megjelenő antikapitalista ellenállás tényezői között{1588}). A legfontosabb azonban az, 
hogy mindezen szinteknek meg kell találni a közös nevezőt, s nem csak a negatív állítás (az 
antikapitalizmus) formájában, hanem pozitív program(ok) formájában is. A szellemi termelés, ami 
mindegyik szintnek fontos komponense lehet, maga ez a közös nevező; de fontos, hogy olyan 
célok kerüljenek megfogalmazásra, amelyek egyértelművé teszik a szellemi termelési mód (és az azzal 
adekvát értékek) fölényét, s vonzóvá teszik e termelési mód dominanciára jutását, (lehetőleg vonzerőt 
gyakorolva a jelenlegi uralkodó osztályok tagjaira is). 
  
A demokráciának a közvetlen demokrácia felé való fejlődése feltételezi a demokráciáról alkotott képzetek 
jelentős részének megváltozását. Korábban szó volt arról, hogy a mennyiségelv milyen alapvetően 
összefügg a tőkés termelési móddal. A szellemi termelési módnak demokráciája sem 
mennyiségelvű. 



  
Toffler fontos mozzanatra hívja fel a figyelmet, amikor azt hangsúlyozza, hogy a jelen 
sokoldalúan differenciált társadalmaiban értelmét vesztő fogalom a „többség”{1589}. Ez a többségi 
demokrácia eszményének módosítását is szükségessé teszi. „A többség uralmát nemcsak 
legitimáló elvként nem lehet többé elfogadni, hanem a harmadik hullámba belépő 
társadalmakban nem kell többé feltétlenül humanizáló vagy demokratikus jellegű elvnek sem 
tekinteni” (Toffler, 2001, p. 454). Mint az ötödik és hatodik fejezetben kifejtettük, a 
„többség” csak a mennyiségi szemléletű társadalomban lehet domináns politikai érték; ehhez 
hozzátehetjük, hogy a „többség” eszménye, a többség megszerzésének igénye eleve a 
versenyelvet is feltételezi; (azt, hogy valamiben ugyanarra törekvő csoportok közül a nagyobb 
csoportot részesítik előnyben). Más azonban a helyzet, ha nem versenyben gondolkozunk, 
vagyis nem azt feltételezzük, hogy a különböző célkövetők ugyanazt akarják. „Ha száz 
elszánt ember mind ugyanannak a rézgyűrűnek a megszerzésére törekszik, lehet, hogy 
kénytelenek megverekedni érte. Másrészt ha mind a száznak más-más célja van, akkor sokkal 
gyümölcsözőbb számukra, ha megalkusznak és együttműködnek egymással, és a békés 
egymás mellett élésre rendezkednek be” (Toffler, 2001, p 455). Itt Toffler a többségi 
demokráciával szembeállítva a szellemi termelési móddal adekvát konszenzusos demokráciát 
mutatja be, (hangsúlyozva emellett azt is, hogy a többségi uralommal szemben egy igazságos 
társadalomban mindig hatalommal kell felruházni a kisebbségeket is){1590}. Ő ideálisnak egyébként a 
közvetlen és közvetett demokrácia kombinációját tekinti. 

  
A fentiekből következik az is, – a kisebbségek „hatalma” aligha jelenthet egyebet{1591} –, hogy a szellemi 
termelési mód demokráciája az autonómiák sokaságán nyugszik. A történelemben mindig azokban 
a pillanatokban tudott tömeges hétköznapi élménnyé válni a demokrácia, amikor valóságos autonómiák 
alakultak ki. Eddig ez többnyire két hatalom közti interregnumokban virágzott (Magyarországon például 
legutóbb a nyolcvanas évek második felében, amikor már elkezdődött az államszocialista hatalom 
lebomlása s még nem kezdett kiépülni az újkapitalista társadalom). A szellemi termelési módban az ilyen 
autonómiák tartósulhatnának{1592}. 
  
A szellemi termelési mód társadalmának működésének formái nem előre meghatározhatóak: az első lépés 
az új társadalmi formáció létrehozása: az általános felszabadítás az igazságtalan osztálytársadalmi korlátok 
alól; de ha a „felszabadítás” eredménye nem újfajta zsarnokság, hanem valóban szabaddá váló, azaz 
felelőssé tett emberek társadalma, akkor ez a szabadság-felelősség egyúttal azt is jelenti, hogy a 
társadalmi lét konkrét formáit nem előre megfogalmazott eszmények megvalósulási folyamata, 
hanem a szabad döntések láncolata és eredője fogja meghatározni. 
  
A „felszabadításnak” nyilván lényegi mozzanata a tulajdonforma megváltoztatása, a mások munkájának 
lefölözéséből gyarapodó magántulajdon helyett a termelők (valamilyen formában) társult tulajdonának 
létrehozása. Ez eléggé elterjedt elképzelés szinte minden progresszív antikapitalista irányzat körében{1593}. 
  
Ugyanakkor a társult tulajdon létrehozása nem elegendő, s nem is végrehajtható cél egyéb 
feltételek megléte nélkül. Max Weber mikor a polgári társadalom kialakulásának feltételeit sorra veszi, 
ezek között a tulajdonformán kívül kiemeli a termelőmóddal adekvát termelési egység és szerveződési forma 
(például a tőkés termelőmódban a városi piac) és a jogi erő (saját szemléleti rendszerrel adekvát bíráskodás, 
önigazgatás) jelenlétének szükségességét (utóbbihoz sorolva a szükség esetén igénybe vehető kényszerítő 



erő – a polgári társadalomban az erődített város – igénybevételének lehetőségét is){1594}. Itt azonban ismét 
felmerül annak kérdése, hogy ha kialakul az új termelési mód elveit (például a kapitalista 
termelési mód érdekérvényesítésével szemben) képviselő, védő hatalom, miként gátolható meg 
annak elfajulása, öncélúvá válása. Minthogy ilyen elfajulásról, öncélúvá válásról az 
államszocializmusnak köszönhetően bőséges tapasztalataink vannak, a kérdés úgy is megfogalmazható: 
miképpen kerülhetjük el a szocializmust? (A veszélyt – az állam eluralkodásának veszélyét – mint láttuk, már a 
szellemi termelés alapjai hordozzák: Hegel magának a szellem fogalmának körüljárásából jut el az állam 
idealizálásáig). Az egyik biztosíték e veszéllyel szemben az lehet, ha az új formáció hatalmi 
alapjait nem forradalmi erő hozza létre, hanem valamiféle konszenzusos megoldás{1595}. (Ezzel 
kiküszöbölhető az, hogy a hatalomváltás valamiféle – később államhatalommá váló – forradalmi 
élcsapatot ruházzon fel hatalmi eszközökkel). De hasonlóképpen ki kell zárni a politikai 
elidegenedés egyéb utakon való kialakulásának lehetőségét is, vagyis bármilyen képviseleti rendszer 
csak a közvetlen demokrácia fórumainak való tényleges alávetésben létezhet. Ugyancsak elkerülendő, 
hogy az absztrakt kollektívummá váló közösség eluralkodhassék a tagjait képező egyének, 
csoportok felett. Ez (is) azt feltételezi, hogy a rendszer ne csak termelők, hanem tulajdonosok 
társulását is jelentse: miközben a rendszer alapelveit és gyakorlatát nem az individuumokból, hanem a 
Nemből lehet levezetni, a Nem képviselőjeként egyenrangúan valamennyi egyént fel kell ruházni azzal a 
joggal (és hatalommal), hogy mint a Nem tagja, felsőbb hatalomnak nem-alávetett tulajdonosként vegyen 
részt a gazdasági-politikai-szociális{1596} döntésekben, (miközben persze – kölcsönös kontrollok 
rendszerével – azt is ki kell zárni, hogy bármely egyén vagy csoport mások rovására 
érvényesíthesse individuális-partikuláris érdekeit). 
  
Mindezen feladatok e célok érdekében cselekvő alanyokat feltételeznek, s a jelen pillanatban legfőképpen azért 
nehéz a szellemi termelési mód kibontakozásához vezető – a „felszabadító” lépéseket és az újabb 
zsákutca elkerülésének feltételeit meghatározó – konkrét programok kijelölése{1597}, mert nem világos, hogy 
az ehhez szükséges (és az itt megemlítetteknél sokkal szélesebb körű) teendőket konkrétan kik fogják 
végrehajtani, minthogy az általunk a társadalmi alternatíva alanyaiként megjelölt „szellemi termelők” 
jelenleg semmilyen szempontból és egyáltalán nem alkotnak saját érdekeik alapján összefogott cselekvési 
egységet. Ezért a „szellemi termelési mód” jövője szempontjából talán legfontosabb mozzanat 
azon éles szembenállások feloldása, amellyel az osztálytársadalmi viszonyok megosztják a 
szellemi termelőket. 
  
Ellentmondás van ugyanis a szellemi termelési mód szintetizáló természete, a mindenkori „másság” szabad 
érvényesülésén és elismerésén alapuló lényegi szinkretizmusa, és az értelmiségnek (vagy mondhatjuk úgy is: 
a szellemi termelőknek) általunk is bemutatott autonóm, reflektáló, vélekedő-megítélő, törvényalkotó és 
ideológiateremtő természetéből (céhes jellegéből meg különösen) adódó sajátossága között, hogy minden 
szellemi irányzattal szemben képviseletet nyer az ellenkezője is; hogy az egyes értelmiségiek (szellemi termelők) 
egy-egy (szellemi) divathullámhoz kötődve szükségképpen szembekerülnek az attól eltérő felfogásokkal; s 
hogy ebből következően, ha a szellemi termelők egy része a szellemi termelési mód híveként lép fel, akkor más részük 
annak ellenfeleként identifikálja magát. A szellemi termelési mód nem lehet uniformizáló, de létrejöttének 
akadálya a különböző szellemi termelői csoportok egymás elleni kijátszhatósága; mint korábban már 
többször hangsúlyoztuk, a termelési mód létrejöttének legfőbb feltétele e szétforgácsoltság 
megszüntetése, a különböző szellemi termelői csoportok közti ellentmondások feloldása: a szellemi 
termelési módban a szellemi termelők alapállása csak az egymást elfogadó különbözés lehet. 



A szellemi termelési mód mint szintézis 

A szintézis a szellemi tevékenységek minden vonatkozásában szükséges. Két legfontosabb 
dimenziója már több ízben szóba került: egyrészt alapfeltétel a háromféle szellemi tevékenység: a tudományos-
technikai innováció, az adminisztratív-igazgatási tevékenység és a társadalomkritikai attitűd egyesülése; másrészt a 
szellemi és fizikai munka közötti határok (és a szellemi és fizikai munkavégzők közötti szociális 
elhatárolódás) végleges elmosódása{1598}. Ez utóbbi nélkül, nagy tömegeknek a szellemi termelésből 
való kirekesztésével nem lehet kilépni a kapitalizmus, illetve az osztálytársadalmak 
rendszeréből. Egy új termelési mód kialakulása a történelem korábbi szakaszaiban is feltételezte az új 
paradigma képviselőinek a korábbi rendszer alávetettjeivel való azonosulását (hiszen a régi rendszer 
lerombolása azt is feltételezi, hogy tagadják a régi rendszer rendszerképző alapjait, alá-, fölérendeltségi 
viszonyainak jogosultságát. A polgárság öntudatosulása is magával hozta a feudális rendszer 
alávetettjeivel, a parasztsággal, a „néppel” való együttérzést is). De itt most többről van szó. Az ötödik 
fejezetben szóltunk arról, hogy a „szellem” egyes képviselői minden korban felvállalják egyes társadalmi 
csoportok – s köztük alávetett csoportok –, és ezen keresztül a „társadalmi igazságosság” képviseletét{1599}, 
egy-egy csoport „szerves értelmiségévé” szegődnek. Ez a szellemi termelés természetéhez tartozik. De most 
ennél is többről van szó. Ahhoz, hogy a „szellemi termelési mód” társadalma létrejöhessen, meg 
kell szüntetni a társadalom jelentős részének (szabadságoktól, tulajdonoktól, tudásoktól, stb. 
való) megfosztottságát. A szellemi termelőknek csak az alávetettekkel (és Žižeknek egy korábbi 
alfejezetben idézett megfogalmazása szerint a „kirekesztettekkel”) való teljes szolidaritás{1600}, az 
alávetettség és kirekesztettség minden formájának tagadása; az alávetetteknek és kirekesztetteknek 
viszont csak a szellemi termelőkkel való azonosulás, (a feléjük mozgás) hozhatja meg a felszabadulást. 
  
De a szintézis sok egyéb vonatkozásában is elkerülhetetlen ahhoz, hogy a szellemi termelési mód 
megvalósuljon. Ma a szellemi termelőket (akik többsége valamilyen szinten talán érzi is, hogy legfőbb 
baja a kapitalista társadalmi keretekkel van){1601}, számos szemléleti „frontvonal” osztja egymással szemben 
álló táborokba{1602}. (Az előző fejezetben láttuk, hogy ezek felé a dichotómiák, oppozíciók felé – elfedendő 
a döntő, a domináns termelési módra vonatkozó kérdést – a tőke érdekvédelme tereli is a társadalmat). A 
szintetizáló gondolkodás elvezethet annak felismeréséhez, hogy ezek a szembenállások nem lényegiek, 
hogy nem ezek a szembenállások a lényegiek. Hogy ezek másodlagosak-harmadlagosak a szellemi 
termelők érdekeinek a tőkés érdekekkel való szembenállásához képest. A szintetizáló szemlélet elvezethet 
ahhoz, hogy felismerjük: nincs lényegi frontvonal hívők és ateisták között. A hívő elfogadhatja, hogy 
ugyanazok szerint az erkölcsi parancsolatok szerint, amelyek betartására őt Isten hite és szeretete 
ösztönzi, más indíttatások alapján is lehet élni; s hogy a világot, melynek törvényeit számára a teremtés és 
gondviselés magyarázza, más hipotézisek alapján is lehet értelmezni. Az ateista meg elfogadhatja, hogy 
attól még, hogy neki nincs szüksége Istenre, másnak szüksége lehet; s minden mögött, ami számára 
tudományos törvények írnak le, más felfedezheti vagy feltételezheti a magasabb rendű létezés hatásait. Ha 
két szemléleti rendszer nem tudja cáfolni egymás premisszáit, (márpedig a hívő és ateista viszonyában 
éppen ez a helyzet), akkor a nembeli megoldás egymás kölcsönös elfogadása. Ugyanez vonatkozik 
idealista és materialista viszonyára is. Az ideák éppoly joggal tekinthetők az anyagi létezés 
termékeinek, mint az anyag ideák termékének. Nehezen cáfolható, hogy az ember ideái például nagyon is 
anyagi természetű agyának működése során jönnek létre, ám ha az anyag létrejöttének magyarázatát 
keressük, az idealisták „ante rem”-jének tagadásával – mint erről a hatodik fejezetben már volt szó – 



gondolkodásunk számára feloldhatatlan paradoxonnal kerülünk szembe. A politikai frontvonalak még 
kevésbé szükségszerűek. A szellemi termelők között ma vannak konzervatívok, liberálisok, szocialisták, 
anarchisták. De ezek csak akkor jelentenek ellentétpárokat, ha a társadalmi lét egy-egy igazságát 
kiragadjuk, és minden más fölé helyezzük. Hiszen mindegyik irányzatnak van (nembeli) igazsága. Az 
emberiség számára rendkívül fontos a már egyszer kiforrott értékek, az emberi létet gazdagító 
hagyományok (konzervatív) megőrzése. Ugyancsak fontos az egyén szabadságáért való kiállás az azt béklyózó 
szabályozások, nyomásgyakorlások ellen. Az emberiség közös érdeke a megosztó társadalmi 
igazságtalanságok felszámolása. S egyaránt fontos a példaadó minták tiszteletteljes követése és a pusztán a 
tekintélyen alapuló szabályozottság elleni lázadás{1603}. Ha megértjük, hogy minderre szükség van, akkor az 
említett irányzatok nem szükségképpen fordulnak egymás ellen{1604}. A konzervativizmusnak nem kell 
olyan formát öltenie, hogy akadályává legyen az új megoldások kipróbálásának. A liberalizmusnak nem 
kell olyan formát öltenie, hogy az egyén „szabadságát” fölébe helyezze a közös érdekeknek. A 
szocializmusnak nem kell olyan formát öltenie, hogy az „igazságosság” jegyében Prokrusztész-ágyba 
szorítja a különbözést. S az anarchizmusnak nem kell olyan formát öltenie, amely csak rombol{1605}. Ha 
bármely irányzat képviselője a maga igazából indul ki, de ugyanilyen alapvetőnek fogadja el, hogy a másik 
igaza is (ugyanolyan értékű) igazság, akkor meg lehet találni mindezen irányzatok együttes 
érvényesítésének módozatait{1606}. Ugyanez vonatkozik minden megosztó ellentétre. Az ember nem vagy 
népi vagy urbánus{1607}, vagy nemzeti vagy globalista, vagy hagyományőrző vagy modernizáló{1608}, hanem mindegyik. 
Mindegyik nézőpontra szükség van, mindegyik meghatározott emberi szükségletek képviselete, 
mindegyiknek megvan a maga igazsága{1609}, s mindegyikük képviselete jellegzetes szellemi 
termelői feladat. Meglátva egymásban a „jó ügyet” képviselő szellemi termelőt – ez a mai viszonyok 
között utópisztikusnak tűnik, de egyáltalán nem irreális lehetőség. (Volt idő, amikor a más törzshöz 
tartozó embert egyáltalán nem tartották embernek, s jóllehet az etnocentrikus különbségtétel még ma 
sem ritka, e szélsőséges formáján azért már túlkerült az emberiség: ma már általában úgy beszélünk 
magunkról, hogy a biológiai lét egy meghatározott formájába hétmilliárd fajtársunkkal együtt soroljuk be 
magunkat. Szellemi irányzataink között megteremteni a „szellemi termelés” minden irányzatot magában 
foglaló közös nevezőjét, nem nehezebb feladat, mint az a folyamat volt, amely elvezetett az „emberiség” 
modern fogalmának felismeréséig){1610}. 
  
Akármelyik szembenállásról, akármelyik „frontvonalról” van szó, ezek a szembenállások 
mértéktelen tékozlások az emberi energiákkal. Teljesen irracionális, hogy amikor az egyik 
gondolatkör, értékrendszer, világkép divatja fellép, támogatottsága megnövekszik, akkor a többi 
kiszorul; teljesen irracionális (és a „szellem” érdekeivel ellentétes) a piaci versenynek megfelelő 
azon szellemi reakció, amellyel a „másik” elméleteit (értékrendszerét, világképét, stb.) 
hibásnak, hamisnak, elvetendőnek minősítik. A kritikai szemlélet természetes része az emberi 
gondolkodásnak, kritikai attitűd nélkül nem lehet új szempontokat felfedezni, korlátozó körülményeket 
jobbítani; kritikai attitűd nélkül nincs sem innováció, sem társadalom-változtatás. De a kritikai 
gondolkodás egyáltalán nincsen szükségképpeni ellentétben az általunk szorgalmazott 
szintetikus gondolkodással, a kritikai gondolkodás nem azonos a versennyel{1611}. A szintetikus 
gondolkodásban a kritika funkciója, hogy jelezze a másik gondolat – számára – kevésbé – 
használható elemeit; hogy behatárolja a másik gondolat érvényét; vagy kimutassa, hogy mi 
(minden) lehet kifejtetlenül a másik gondolat mögött. De mindezzel nem akarja a másikat 
leértékelni, megsemmisíteni, s a kritikánál is fontosabbnak tartja, hogy mit lehet használni a 
másik gondolataiból; mi az, amivel gazdagíthatja általuk a saját szemléleti rendszerét, s nota 
bene arra is figyel, hogy miképpen lehet a másik gondolatmenetét hatékonyabbá, az általa 



felvetett célokat eredményesebben megvalósítóvá tenni. Mit tudunk mi magunk hozzátenni a másik 
építkezéséhez. (Amikor például bíráljuk a polgári tudomány-felfogás mennyiség-elvét, és ezzel szemben a 
minőségelv fontosságát hangsúlyozzuk, nem akarjuk megszüntetni a mennyiségelvű gondolkodást, sőt, 
nagyon fontosnak tartjuk – például a technikai fejlesztésben –; csak azt jelezzük, hogy vannak területek, 
amelyekre nincs igazán értelme kiterjeszteni – például hogy az emberi teljesítmény minőségének mérésére 
nem alkalmas. A kritika tehát egyrészt jelzi az adott elv bizonyos érvényességi határait. Másrészt kimutathatja 
az elv mögöttesét is, tehát, hogy miképpen függ össze például a mennyiségelv a tőkés termelési mód egyéb 
elveivel; de amikor a tőkés paradigmából való kilépésben gondolkodik, nem kívánja ezzel az ahhoz 
kapcsolódó elvek egyikét sem kiiktatni, csak megkísérli beintegrálni azokat egy magasabb rendszerbe; a 
mennyiségelvű gondolkodásnak – például a matematikának – pedig a kölcsönös közeledés jegyében 
felajánlja, hogy bővítse eszközrendszerét a minőségelvű szemlélet irányába){1612}. 
  
Félreviszi a gondolkodást, ha például ugyanazon jelenség számos értelmezési lehetőségének 
figyelembevétele helyett gondolkodásunkat az egyik értelmezési lehetőség mellett horgonyozzuk le{1613}. 
Senki sem képes valamennyi értelmezési lehetőség szintetizálására. De a másik embert valóban 
gazdagítónknak tekinthetjük, ha olyan további értelmezési lehetőségekre hívja fel figyelmünket, 
amelyeket mi nem használtunk fel, (s a másik ember is gazdagítójának tekinthet bennünket, ha a mi 
értelmezési rendszerünkben nem azt tartja a lényegesnek, hogy mi hiányzik belőle, hanem hogy melyek 
azok az általunk szóba hozott elemek, amelyek viszont nála nem szerepeltek). 
  
Érdemes kissé részletesebben is szemügyre venni az egyik legtöbbször tematizált ideológiai ellentétpár, az 
egymással évszázadok óta szemben álló konzervativizmus és progresszivizmus szemléleti összebékítésének 
lehetőségeit. Mind a haladás, mind a konzervativizmus ideológusai nembeli értékeket 
képviselnek. A „haladás” nem jelenthet mást, mint a Nem lehetőségeinek (a magában való 
nembeliségnek) a fokozódását{1614}. Akik a haladás mellett törnek lándzsát, valamilyen 
szempontból mindig ezt tartják szem előtt. A konzervatív ellenállás a „haladással” szemben 
viszont arra hívja fel a figyelmet, ha a „haladás” egyoldalúvá válik (vagy legalábbis nem kedvez 
minden szükséges emberi értéknek), s ezzel szűkíti is a Nem lehetőségeit. Akár a haladás, akár a 
konzervativizmus erői tesznek szert dominanciára, a másik eszmerendszer felvértezi az egyéneket az 
ellenállásra, esélyeket ad az uralkodó mintától eltérő egyéni felemelkedés-kitörés módozatainak 
megtalálására (s ezzel az egyének számára biztosíthatja a magáértvaló nembeliséghez vezető utat). Amikor 
ezek az ellenállások tömegessé válnak, ez az eszmerendszerek közti „helycseréhez”, a Nem számára pedig 
valamilyen irányba való továbblépéshez vezet. (Ilyen értelemben mind a progresszivizmus mind a 
konzervativizmus jelenthet relatív haladást az emberiség történetében). Mivel egyetlen rendszer sem 
képes a Nem minden fontos értékének figyelembevételére, szükség van az eltérő szemléletek kontrolljára. 
Nagy energiákat takaríthatna meg azonban az emberiség, ha ezek az eltérő szemléletek nem 
ellenségként jelennének meg a másik fél számára, hanem mint a szellemi termelés egyes, 
összeépíthető mozzanatai; ha az ezeket képviselő szellemi termelők úgy tekintenének egymásra 
mint különböző szükséges és egymást kiegészítő szolgáltatások képviselőire{1615}, akik működése 
nélkül a másik törekvései sem tudnak igazán érvényesülni. 
  

E szellem jegyében figyelmezteti a gazdasági haladás egyoldalú képviselőit a konzervatív 
gondolkodó: 
„amit gazdaságnak szokás nevezni, az csupán derivátuma a fenti komplexumoknak”. (A 
szerző itt kifejti, hogy alapvetően fontos: a nemzet spirituális talapzatának helyreállítása, a 



társadalom demográfiai egyensúlyának visszaszerzése, a népesség komplex értelemben vett 
testi-lelki egészségének helyreállítása, a generációk közti elemi szolidaritási kötések 
helyreállítása). (Bogár, 2007/1, p. 545–548). „A gazdaság {is}csak akkor lesz sikeres, ha 
előbb hosszú távú átfogó választ adunk ezekre a kihívásokra. (…) Veszélyes leegyszerűsítés a 
’versenyképességet’ a meghatározó gazdasági szereplők profitabilitásával azonosítani, mint 
ahogyan azt uralkodó közbeszéd ma teszi.” (Bogár, 2007/1, p 545). 
A kellőképpen differenciált szemlélet a „haladás” mérésére is egészen más mérőszámokat 
(sőt, nem is mérőszámokat, hanem éppen hogy nem számszerűsíthető viszonyítási 
módszereket) használ. A „fenntartható fejlődés” gondolatának képviselői alapvetően azt 
hangsúlyozzák, hogy a Nem szempontjából a „haladás” mércéje nem lehet pusztán a GDP, 
vagy a profitemelkedés. Az egyetlen (vagy túl kevés) szempont preferálása mindig árt a Nem 
érdekeinek, s ezáltal mindig önpusztítóvá is válik; a fejlődés csak akkor fenntartható, ha 
összhangban van a Nem létének valamennyi meghatározójával{1616} (azaz a rendszer úgy 
működik, hogy az egyoldalúságok – feltehetőleg teljesen el sosem hárítható – „túlfutásait” 
rugalmasan és gyorsan képes korrigálni){1617}. Ehhez az is szükséges, hogy irányadóvá az 
(általunk a hatodik fejezetben körüljárni próbált) humanitás nem korszakfüggő értékei 
váljanak. 

  
A „szerves fejlődés” fogalma azért is nagyon fontos, mert éppen ezzel lehet „haladás” és 
„konzervativizmus” szempontjait szintetizálni{1618}. Ha pedig egy társadalomban megtört a szerves 
fejlődés, a további haladásnak az alapfeltétele az, hogy (legalább a szimbolikus közvetítések segítségével) 
oda kanyarodjék vissza a társadalom, ahol a szerves fejlődés megtört, s az akkor és azóta figyelembe nem 
vett értékek és potenciák revitalizálásával lehet azután akár nagyon látványos fejlődést is produkálni. 
  
Mindennek „másik oldala”: a konzervatív értékvédelemnek is alapvető érdeke a „haladás” értékeinek 
elfogadása. Ha a legfontosabbnak régi, bevált életformák, hagyományok továbbéletését tekintjük, ezt is 
csak azzal szolgálhatjuk (különben a konzervativizmus válik ember-, és önpusztítóvá), ha a „hagyomány” 
nem halott-bebalzsamozott, hanem eleven hagyomány, ami mindig továbbépül. A két elv szembeállítása 
sosem pontos gondolat{1619}. 
  
A múlt eszményítése nem támaszkodik kikezdhetetlen alapokra (van, aki a reneszánsz előtti korszakot 
tekinti ilyen „aranykornak”, mások egészen az időszámítás előtti hatodik századik mennek vissza). A múlt 
ilyenkor eszményinek látott „hőseit” éppúgy csak győzelmeik tették hőssé, „nemessé”, mint ahogy ez a 
történelmi tudat alakításában azóta is történik, s „eszményivé” csupán az emeli őket, hogy a valóságos 
események távolodásával a hozzájuk kapcsolódó szörnyű tettek és emberi gyarlóságok végképp 
elhalványodtak, s évszázadokon át csupán „hős” voltuk tudata örökítődött nemzedékről nemzedékre. 
  
Ugyanakkor mind egyértelműbbek annak az individualizmusnak és jelenorientációnak a negatív 
következményei, amelyek összefonódtak az elmúlt néhány évszázad haladás-eszményével. (S amelyek elől 
a konzervatívok a múlt eszményítésébe menekülnek). Wallerstein megállapítja, hogy ugyan 1848 után a 
világrendszerben három fő világnézeti-ideológiai-politikai erő küzdelme vált jellemzővé (a 
konzervativizmus, a liberalizmus, és a szocializmus triásza), de – s ez igen lényeges észrevétel – a 
domináns erőt a (közülük minden szempontból) középső, a liberalizmus alkotta, mert a többiek csak az ő 
változatai voltak, (vagyis a liberalizmus rányomta a bélyegét mind a modern konzervativizmus, mind a modern 
szocializmus alakulására), és az ezután következő 120 év a liberalizmus korszakának tekinthető. 



(Wallerstein, 1998, p. 19). Wallerstein szerint azonban ez a korszak 1968-ban lezárult, s miként 1848 
totális győzelemre segítette a liberalizmust, 1968 megkezdte a detronizálását. (Wallerstein, 1998, pp. 28 és 
29). A liberális korszak – (a tőkés érdekeknek megfelelően, de) a Rómeók és Júliák, Brunók és Galileik, 
felprédált-megalázott parasztok és máglyára küldött eretnekek mártíriuma által keltett szenvedélyes és 
jogos indulatoktól tüzelten – fel akarta szabadítani az egyént a közösségi társadalmak béklyói alól, s ennek 
jegyében kialakított egy olyan társadalmi rendszert, amelyben azután az individualizmus és az egyoldalúan 
(az individuális vállalkozáson alapuló) gazdaság fejlesztésére épített haladás-elv túlfutása vált jellemzővé, 
melynek önpusztításba torkollását az is mutatja, hogy még ennek az iránynak a legfőbb értékei is 
ellentétbe kerültek egymással. (Touraine ezt mutatja ki „racionalizmus” és „szubjektivitás” 
szembekerüléseként, és egy másik nagyon lényeges – a modern civilizáció önpusztító túlfutásához vezető 
– szemléleti hasadásban is: megállapítja, hogy a tizennyolcadik században megpróbálták a reneszánsz 
elveit összeegyeztetni a reformációéval, ám eközben eltűnt a természettörvény, s az emberről pusztán mint 
társadalmi-történelmi lényről{1620} kezdtek gondolkozni){1621}. 
  
Mint a harmadik fejezetben utaltunk erre, a „szubjektum” nem egyéb, mint a Nem alanyiságának 
megjelenése az egyénben, így a szubjektivitás jelentősége nem köthető a polgári társadalomhoz. Annyiban 
azonban korszakfüggő, hogy a szubjektivitás mindig olyan formát ölt egy társadalomban, amilyet az 
uralkodó termelési mód enged neki; a kapitalista termelési módban a szubjektivitás hangsúlyozottan 
individuális és jelencentrikus; az egyéni élethez, annak (partikuláris, életideje-meghatározta) törekvéseihez 
kötődik, és szembekerül mindazzal, ami nem ezt szolgálja{1622}. A szellemi termelési módban ez a 
szubjektivitás (újra) hangsúlyozottan a Nem szubjektivitása is. De – mint többször hangsúlyoztuk – maga 
az individualitás is fontos érték marad a szellemi termelési módban is, hiszen a szellemi termelés, alkotás 
kifejlett individuumokat feltételez{1623}. A kapitalista termelési mód individualizmusa az, ami elveszti 
dominanciáját{1624}, az a szemlélet, amelynek axiomatikus alapja az egyénből való kiindulás, az „egyéni” öncéllá 
emelése, (illetve alárendelése a haszonelvnek és a haszonelv egyéni sorsra vonatkoztatott 
megnyilvánulásának: a sikereszménynek). (Miként idéztük már Beck gondolatát: a kapitalista 
társadalomban „előtérbe kerül a törekvés olyan egyéni létformákra és léthelyzetekre, amelyek az 
embereket arra késztetik, hogy – anyagi fennmaradásuk érdekében – önmagukat állítsák életterveik és 
életvitelük középpontjába”. (Beck, 2003, p. 133) A szellemi termelési módban azonban nem kerül 
szükségképpen ellentétbe a társadalomból és az egyénből való kiindulás, nem szakad el feltétlenül 
egymástól a magánlét és a közlét{1625}. 
  
A kapitalizmus individualizmusát két oldalról éri igazi, a társadalom alapjaira rákérdező kihívás. Az egyik a 
jövő felől fogalmazódik meg, azt állítva, hogy lehetséges a kapitalizmus mára igen rombolóvá vált 
ellentmondásainak feloldása egy nem-kapitalista társadalomban. A másik a múlt irányából emlékeztet arra, 
hogy a tőkés „fejlődés” igen sok mindent a korábbiaknál alacsonyabb szintre degradált, s az 
emberiségnek létérdeke, túlélésének kulcsa e rombolás megállítása és a visszatérés az életképesebb 
gyökerekhez. Mindkét kritika egyúttal erkölcsi kritika, és fontos eleme, hogy a kapitalizmus 
alternatívájához csak antropológiai léptékű erkölcsi megújuláson át lehet eljutni. Egy rendszer 
dominanciáját mindig a két irányú támadás együtt rendíti meg{1626}: akkor bizonyosodik ugyanis be 
végérvényesen, hogy szervetlenné, a Nem szempontjából ártalmassá vált, ha mindkét irányból annak 
nyilvánítják.(Vagyis ha egyértelművé válik, hogy az általa képviselt módon a múltból sem vezet szerves út 
a jelen és a jövő felé, de a lehetséges jövők sem tudják a maguk szerves előzményeit megtalálni a jelen 
viszonyaiban: a jelen által képviselt „fejlődési” irányok fenntarthatatlanok). Amikor a két kritikai 
nézőpont megtalálja a közös nevezőjét, ez a meghaladás induló feltétele. Ez a közös nevező – a 



konzervatív-értékvédők és a progresszív antikapitalisták közös nevezője – a szellemi termelői alapállás, a 
szellem képviselete; a két etikai kiindulás{1627} lehetséges összedolgozója a szellemi termelési mód. 

* 

Mindent szintetizálni, szintetizálni… Valóban? Olvasóink egy komoly önellentmondást vethetnek a 
szemünkre. Azt hangsúlyozzuk, hogy a különböző szemléleteket, irányzatokat nem ütköztetni kell, 
hanem szintetizálni. Nem versenyelvben gondolkodni, hanem együttműködésben. S mindeközben egész 
könyvünket áthatja az antikapitalizmus, a nem is burkolt kapitalizmus-ellenesség. Mindent 
szintetizálni… És a tőkét? Igen, ha következetesek vagyunk, ez sem lehet kivétel. Aki a 
kooperáció társadalmában gondolkodik, annak a ma tőkeérdekeket képviselő személyekkel is meg lehet 
találnia az érdekek összeegyeztetésének lehetőségét. De hogyan? Hiszen a tőke legalapvetőbb törekvése 
saját uralmi rendszerének fenntartása. Ha egy másfajta társadalmi berendezést ajánlunk, ezzel óhatatlanul 
szembe kerülünk azok érdekeivel, akik magukat tőkésként identifikálják. De biztos ez? Hiszen ha mind 
nyilvánvalóbbá válik, hogy a jelen kapitalista társadalma egyre kevésbé biztonságos, e társadalom 
polgáraiban felmerülhet egy biztonságosabb, kiszámíthatóbb társadalom szükségessége. S a felkínált 
alternatíva nem akar mindent elvenni tőlük. Meg akarja őrizni a tőkés korszak olyan alapértékeit, mint a 
szabadság, a jogegyenlőség, az innovatív természet, a fejlődés, az individuum fontossága és megbecsülése, a 
demokrácia-eszmény, a nyitottság – csak még kiteljesedettebb formákban. A vállalkozás lehetősége is 
fenntartható, hiszen a vállalkozó szellem pozitív emberi érték{1628}. A csere{1629} és bizonyos mértékig a 
verseny sem eleve idegen a szellemi termelési mód társadalmától{1630}. Nem ezek teljes kiiktatása, 
megszüntetése válik szükségessé, csak annak megszüntetése, hogy a piac legyen mindennek a 
meghatározója{1631}, és a versenyszemlélet az emberek közötti viszony legfőbb irányítója{1632}. Az 
adott társadalomhoz való viszony gyerekbetegsége, amikor csak a fennálló totális elfogadásában vagy totális 
elutasításában tudunk gondolkozni{1633}. A szellemi termelési mód szintetikus szemléletű elkötelezettje 
tagadja a kapitalizmust, hiszen más alapokra, más mozgatóerők dominanciájára kívánja építeni a 
társadalmat; de nem kívánja lerombolni mindazt, ami hozzákötődik, s különösen nem azokat az elemeit, 
amelyek pozitív emberi törekvéseket mozgósítanak, amelyek mögött (természetes) szükségletek vannak: 
feladatának tekinti, hogy ezeket – saját, dominánssá váló céljaival összehangolva – kielégítse{1634}. 
  
A szellemi termelési módnak – ha elfogadjuk, hogy ezzel a társadalmi formával a szintetikus szemlélet 
tekinthető adekvátnak – fel kell oldania a dichotómiákat. Éppen azért, mert szellemi termelésen (s így 
elvek termelésén) is alapuló társadalom, nem ismerheti el egyetlen elv domináns szerepét sem (így az 
„antikapitalizmust” sem teheti uralkodó elvvé); de nem fogadhatja el dominánsnak a piac, a haszon, stb. 
elvét sem. Ebből következően tehát meg kell szüntetnie a kapitalizmus rendszerét, (annak vele szembeni 
ellenségességével együtt), anélkül, hogy magát a kapitalistát ellenségnek tekintené. 
  
Ám azt azért mégsem mondhatjuk, hogy a felkínált alternatíva teljes harmóniában oldaná fel az 
ellentéteket, és semmit sem csorbítana a tőkebirtokosok eddig élvezett előnyeiből. Ha a szellemi termelési 
módban nem lehet korlátlan magánhaszon és nem lehet mások munkájából profitot szerezni, ez a tőke 
szempontjából bizony szabadságkorlátozásnak számít. Azt nem lehet várni, hogy a tőkeuralom 
„vezérkara” teljes egészében magától lemondjon azokról az aránytalan előnyökről, amelyeket a 
profitrendszer biztosít a nagy tőkék birtokosainak. Legfeljebb arra lehet építeni, hogy a társadalmi 
formációk végnapjaiban az uralkodó csoportok tagjai közül mind több messzebbre látó egyén ismeri 
fel{1635}, hogy ha a régi úgyis összeomlásra ítéltetett, – például mert kimerültek a terjeszkedési lehetőségei – 



akkor hosszabb távon az szolgálja az ő személyes érdekeit, ha a dominanciára készülő új viszonyok 
előnyeiből próbál részesülni{1636}. Ilyen előnyöket kínál a kiépülő szellemi termelési mód is (ha kiváltságok 
konvertálását a feudalizmust leváltó kapitalizmushoz hasonlóan nem teszi is lehetővé{1637}): ígérhet például 
a „vállalkozóknak” – elsősorban azok társadalmi hatékonyságra vágyó aktív szellemi tevékenységét 
értékelve – nagyobb társadalmi hatékonyságot; a gazdaság-centrikus aktoroknak fenntarthatóságot: dinamikus 
fejlődést a tartalékok felélése nélkül; ígérhet (az uralkodó csoportok „magánemberi” motivációi számára) 
nagyobb társadalmi békét, biztonságot{1638}, a szociális feszültségek csökkentését; a szabadság kiterjesztő fenntartását; 
jobb, sokoldalúbb életminőséget; a fiatal nemzedékeknek jövőképet, lelkesítő perspektívák lehetőségét (hiszen 
egy új társadalmi formáció kialakítása a legkülönfélébb területeken ad teret az évtizedes-évszázados 
hatású, – később mintaképpé váló – aktivitásnak). A korábbi uralkodó osztályok tagjai megnyerésének 
fontos mozzanata az új társadalmi struktúrák kialakulása. Minthogy az uralkodó csoportok a maguk 
társadalmi struktúrájában kedvező pozíciókat foglalnak el, s ezt maga a működőképes struktúra biztosítja, 
számukra akkor elfogadható egy új paradigma, ha annak struktúrái még működőképesebbek a 
korábbiaknál{1639}. 
  
Az új társadalmak általában azzal szüntetik meg a korábbi paradigma uralmát, hogy annak 
kiváltságképző mechanizmusait általánossá teszik. (A feudalizmus kialakulásakor a munka 
magánbirtoklása – a rabszolgatartó hatalmának alapja – válik általánossá: a rabszolgával szemben a 
jobbágy birtokosa saját munkájának és munkaeszközeinek, az új kiváltságképző a feudális hierarchia; a 
kapitalizmus kialakulásakor a feudális hierarchia alapja, a relatív szuverenitás válik általánossá: munkaereje 
árusításában és – később – a politikai választás tekintetében{1640} a munkás olyan relatív szuverenitással 
rendelkezik, amellyel a jobbágy nem, a rendek e téren elvesztik kiváltságaikat, s az új kiváltságképzővé a 
tőketulajdon válik; ha tovább folytatjuk a sort: a szellemi termelési módban a tőke tulajdonlása válhat 
általánossá{1641}). A lényeg tehát az, hogy a korábbi rendszer alapjait nem megszüntetik, és nem 
egyszerűen elveszik, hanem mindenki lehetőségévé változtatják. 
  
Ráadásul az új paradigma alapjai sosem idegenek a meghaladottól. Sőt, rendszerint már annak 
születésekor hangsúlyosan jelen vannak, csak később az uralkodóvá váló szempontok dominanciája 
visszaszorítja őket, (nélkülük viszont a rendszer hipokritává válik). (Ilyen volt a feudalizmus születésekor a 
keresztény egyenlőség-, és szeretetelv, amely a feudális rendszer alapjaihoz tartozik, hiszen ezeken nyugszik az 
egész társadalmat szervező hűség-mechanizmus; ám mivel a feudalizmus lényegi sajátossága: hierarchiája 
visszaszorította az egyenlőség-, és szeretetelv érvényesülését, a feudalizmus elleni mozgalmak a középkor 
végén éppen ezeknek az eszményeknek a számonkérésén alapultak, az ezek hiányából fakadó 
hipokrízissel szembesítették az önellentmondásaitól felmorzsolódó feudális rendszert. A kapitalizmus 
születésekor a társadalmit és egyénit összekötő szellem, és az általános emberi szolidaritás ehhez kapcsolódó 
eszményei voltak ilyen alapok, hiszen ezen az elvi alapon nyugszik az egész individualista gazdasági-
társadalmi rendszer, de mivel a kapitalizmus lényegi sajátossága, a tőkeviszony szükségképpen 
visszaszorította az általános emberi szolidaritás és – ameddig és amilyen mértékben csak tehette – a 
„szellem” érvényesülését, a hanyatló szakaszban éppen ezek számonkérésével lehet kimutatni a 
kapitalizmus hipokrízisét. Ily módon rendre a fő elv által visszaszorított „szubdomináns” elv válik 
aztán egy új paradigma elvi alapjává{1642}. A kapitalizmus esetében a feudalizmus születésekor 
szubdomináns egyenlőségelv, a szellemi termelési módban a kapitalizmus születésekor szubdomináns 
„nembeliség”-elv.) 
  



Az új paradigma többnyire nem szünteti meg a régi paradigma lényeges összetevőit, csak más formát, 
értelmet, szerepet ad nekik. Így azt sem gondoljuk, hogy minden tekintetben véget érne az „ipari társadalom”, 
(bár kétségtelen, azok a szempontok, amelyek az „ipari társadalom” általunk ismert arcát meghatározzák, 
nem fognak dominálni). 
  

Dyer Witheford a frankfurti iskolának a (mind a természetet, mind a társadalmat 
megerőszakoló) „instrumentális ész{1643}” felett gyakorolt kritikája kapcsán veti fel a 
következőket: „Így, a technológiai fejlődés totális elvetésénél hasznosabbnak látszik újra 
megfontolni azt, hogy vajon van-e némi lehetőség a technológia kapitalista projektjével, mint 
’a természetet leigázó akarattal’ való szakításra, és azon marxi utalás kibontakoztatására, 
miszerint a gépek ehelyett ’a természetben való részvétel’ szerveivé fejlődhetnének” (Dyer-
Witheford, 1999. p. 458){1644}. „A gépeknek mintegy ’a természetben való részvétel szerveivé’ 
való fejlődése annak a felismerését jelenti, hogy a technológia emberi kezelői beágyazottak 
abba a világba, és függenek attól a világtól, amelyet átalakítanak, és olyan beavatkozásokat 
jelent, amelyeket az ezen visszatérő helyzetből eredő korlátok és bizonytalanságok tudatában 
hajtanak végre”. (Dyer-Witheford, 1999. p. 459). 
  
„Az az állítás, miszerint a modernizációnak vége{1645}, és hogy a globális gazdaság ma a 
posztmodernizáció folyamatának alávetve egy információs gazdaság felé tart, nem jelenti, 
hogy az ipari termelés megszűnik, vagy hogy nem fog többé fontos szerepet játszani, 
legalábbis a föld legdominánsabb régióiban. Ahogy az iparosítás folyamatai átalakították a 
mezőgazdaságot – termelékenyebbé téve azt –, így fogja az információs forradalom is 
átalakítani az ipart, újradefiniálva és ’visszafiatalítva’ a manufakturális eljárásokat” (Hardt–
Negri, 2001, p. 285){1646}. Ez is egy lehetőség. 

  
Mint már említettük, a tőkés paradigmának azok az elemei sem tűnnek el teljesen, amelyek ma a lényegét 
meghatározzák, (s e meghatározó szerepüket az új paradigmában – éppen azért mert annak társadalma új, 
más alapokra helyeződik –, szükségképpen el kell veszteniük), mint például a haszonelv, vagy az ennek 
alapjául szolgáló mennyiségelvű gondolkodás{1647}. 
  
Egészében természetesen megjósolhatatlan, hogy a tőkés termelési mód melyik eleme pontosan 
miképpen fog beintegrálódni a szellemi termelési mód rendszerébe, de az bizonyos, hogy egyetlen, az 
emberiség számára használható eleme sem fog elveszni, hiszen erre is érvényesnek tartjuk azt a törvényt, 
hogy új forma csak akkor kerekedhet a régi fölé, ha már mindazt tudja, amit amaz, s ha képes annak 
minden fontos elemét (áthangolva, átalakítva) beintegrálni a maga rendszerébe. 

* 

A következő terület, ahol a szellemi termelési mód szintézist hozhat létre, a demokratikus hatalom{1648} 
megformálódásának területe. Az előző alfejezetben már utaltunk arra, hogy a szellemi termelési mód 
alapvető hatalomgyakorlási elve, az önigazgatás nem jelentheti pusztán a termelőegységek (vagy a 
lakóegységek) önigazgatását, (ez az önkormányzatiságnak csak afféle „kisüzemi” módja){1649}, hiszen az 
egész társadalomnak kell összehangoltan működnie.{1650} Az egész társadalom önigazgatásával kapcsolatban 
a kiindulópont nyilvánvalóan a politikai elidegenedés megszüntetése. 
  



A posztkapitalista {Mészáros szóhasználatában: szocialista} „projektumnak a társadalmi 
anyagcsere-ellenőrzés minőségileg más módjaként kell megvalósulnia: olyanképpen kell ezt 
kialakítaniuk az egyéneknek, hogy ne lehessen tőlük elidegenedetté tenni. E tekintetben csakis 
olyan ellenőrzési mód lehet sikeres, amelyik képes az egyének egymással és a természettel 
folytatott közvetítő cserekapcsolatainak anyagi és szellemi funkcióit nem fölülről 
szabályozni”. (Mészáros, 2008, 74). Ebben a kiindulópontban két lényeges tétel van: az 
egyik, hogy az önigazgatásnak alulról kell szerveződnie, a másik, hogy ezt az 
önigazgatást az egyének gyakorolják, elidegenült áttételek nélkül. Mert „ahol csak 
reprezentálják és elképzelik a személyes ént, ott nem valóságos, ahol képviselete van, ott 
nincs”. (Hegel, 1973. p. 303). 

  
Ez nem jelent teljes szakítást a polgári demokrácia elveivel: a szintetikus szemlélet ebben is alkalmazható. 
  

{A burzsoá demokrácia nemcsak illúzió. Ha így látnánk} „beleesnénk a régi sztálini 
képmutatás csapdájába, amelyik kigúnyolta a ’pusztán formális’ burzsoá szabadságot – ha az 
valóban annyira formális volt, hogy semmiben sem érintette a valódi hatalmi viszonyokat, 
akkor miért nem engedélyezett a sztálini rezsim egy ilyen ’látszatszabadságot’? Miért félt tőle 
annyira?” {Másfelől} „egy ’becsületes’ liberális demokratának el kell ismernie, hogy 
ideológiai premisszájának tartalma rácáfol a formájára, és ezért radikalizálni fogja a formát 
(az egalitárius axiómát) úgy, hogy minél alaposabban valósítja meg a tartalmat”. (Žižek, 2009, 
p. 56). Tehát ebben sem a polgári korszak elveinek és gyakorlatának megszüntetése, hanem 
radikális továbbfejlesztése vezet át az új paradigmába. 

  
Touraine azt hangsúlyozza, hogy a demokratikus intézmények és a részvételi demokrácia kombinációjára 
van szükség. (Az utóbbi önmagában szerinte totalitarianizmushoz vezet; itt vagy a többség diktatúrájára 
gondol, vagy arra a semmivel sem kisebb veszélyre, hogy a közvetlen demokrácia – is – lehetőséget ad a 
gátlástalan hatalomra törők felemelkedésére){1651}. Mindenképpen igaza van abban, hogy a (számítógépes 
hálózatok által elvben technikailag lehetővé tett) közvetlen demokráciát{1652}, (ami az egyének 
elidegenedésmentes hatalomgyakorlásának szinonimája), s ezért a szellemi termelési mód adekvát 
politikai rendszere, ki kell egészíteni intézményes kontrollokkal. 
  
Egy másik összeegyeztetési elképzelés, hogy a politikai-döntési rendszerben fontos szerepet kell juttatni 
az „egyetértési elvnek”, ami azt jelenti, hogy a véleményütközéseket konszenzusig kell elvinni{1653}. Habermas 
kommunikatív cselekvés-elmélete is lényegében ezen alapszik{1654}. Ezt a felfogást erős kritika éri. Fentebb 
mi magunk is többször érveltünk amellett, hogy a szellemi termelési móddal (a versenyelvvel szemben) a 
szintetizáló szemlélet az adekvát, s ez feltételezi, hogy az emberek, tolerálva a többiek álláspontját, ezek 
összeegyeztetésére törekszenek. Habermas elképzelése ezen még finomít is: ő feltételezi, hogy ez az 
összeegyeztetés nem megy „magától”, hanem a diskurzusokban „küzdődik ki”{1655}. A kritika azonban ezt 
is túlságosan utópisztikusnak, reális alapok nélküli „jámbor szándéknak” ítéli. Touraine kritikája arra 
irányul, hogy Habermas azt feltételezi, hogy a partikuláris folyton átmegy univerzálisba (az egyén 
állandóan képes felülemelkedni saját érdekein a Nem kedvéért), s ez igen távol van a realitástól{1656}. 
Habermas azonban ezt nem feltételezi. Sőt, maga hangsúlyozza, hogy a konszenzus „a köznapi 
kommunikatív gyakorlatban inkább kivételes”, az egyeztető kommunikáció „csak pillanatokra sikeres”{1657}; 
koncepciójának jelentősége az, hogy a „közakarat” feltételezésével (és a „közakarat” fogalmával való 
visszaéléssel) szemben azt emeli ki, azt tudatosítja, hogy a politikában, (és általában a társadalomban) mindig 



sokféle összeegyeztetendő akaratról van szó, és a többségelvvel szemben a társadalomnak ezek figyelembevételével kellene 
szerveződnie. A „kölcsönös megértés” illetve a kooperáció elvét nem az adott realitás működésmódjaként, 
hanem cél-eszményként állítja a figyelem előterébe{1658}, amelynek (reális) intézményei ugyanúgy kiépíthetőek, 
mint ahogy kiépültek a versenyelv uralmát biztosító intézmények. A társadalom valamennyi tagja 
alighanem sohasem fog szintetizáló szemlélettel közelíteni a többiekhez, de egyáltalán nem mindegy, 
hogy egy társadalom intézményei a versenyelv vagy a konszenzuselv alapján szerveződnek-e meg; melyik 
elv érvényesülésének kedveznek{1659}. 
  
Két kritikai elem azonban továbbra is jogosnak tűnik. (Azt az ellenvetést, hogy a konszenzus kötelessége 
diktatúrává válik, Habermas kizárja; ez a feltételezés egyébként egy olyan individualisztikus felfogást 
tükröz, amelyben minden „diktatórikusnak” minősül, ami nem az individuális érdekeket tekinti az 
alapoknak. A Nem érdekeire alapozott társadalom valóban nem az egyén mindenekfelettiségéből indul ki, 
de ugyanakkor – hiszen az emberi Nem lényege individualitásokban-létezése – nem fordulhat az egyének 
ellen sem{1660}. Azzal a következő érvvel szemben, hogy a társadalom növekvő pluralitása nem mond-e ellent 
a konszenzus lehetőségének, Habermas azt válaszolja, hogy a növekvő diverzifikáció valóban csökkenti a 
konszenzus tereit, – amennyiben az egyes emberek identitása és etikája egyre kevésbé nagy /ideológiákkal 
áthatott/ rendszerek által integrált, hanem mindinkább személyes –; de éppen ezért a konszenzus 
szükségessége egyre fontosabbá válik). A fennmaradó két lényeges ellenvetés egyike, hogy Habermas a 
megoldást leszűkíti az egyének közti közvetítésre. A szellemi termelésnek ez a közvetítés valóban csak az 
egyik formája, s nyilván a valóban demokratikus közélet megteremtésének is csak egyik módja, technikája, 
lehetséges intézményrendszere az, ami Habermas elmélete alapján kiépíthető. A másik megfontolandó 
kritikai észrevétel Touraine megjegyzése, miszerint Habermas a maga interszubjektív 
megközelítésében{1661} kihagyja koncepciójából a hatalom kontrollját, s ez a gondolat kitágítható az egész 
intézményrendszer kérdésére. Mint ezt már érintettük, nem elég a konszenzus elvét a középpontba 
állítani (és azt intézményesen megtámogatni); ezzel egyenértékű olyan intézményrendszer kiépítése, ami a 
kontrollok sokaságát biztosíthatja. Ezzel kapcsolatban megint nem a polgári demokrácia megszüntetése, 
hanem kiterjesztése lehet járható út. A polgári demokrácia kiépítette a politikai hatalom bizonyos 
kontrollrendszerét{1662}, a hatalmi ágak szétválasztásával, az alkotmánybíróság intézményének 
megalkotásával, szakszervezeti jogok elfogadásával, a fogyasztók erős érdekvédelmével, ombudsmanok 
és más kontroll-lehetőségek rendszerbe-állításával, (az angolszász bíráskodásban a bíróság és esküdtszék 
viszonyában, az Egyesült Államok a maga tagállami és szövetségi szintjeinek viszonyában, stb.). De a 
kontrollokon épülő államiság rendszere az állam-jellegű társadalom-elemek ezeknél sokkal szélesebb 
körét is érintheti{1663}. A kontrollrendszert természetesen kiterjesztve a gazdaság-irányítás és a 
társadalmi viszonyok alakításának kontrolljára is, – ami a tőkés társadalomban nincs, vagy 
legalábbis nagyon korlátozottan van csak adva –, alapvetően azt kell biztosítani, hogy az egyes 
egyéneknek (a közvetlen demokrácia érvényesítésével) módjuk legyen kontrollt gyakorolni a 
folyamatokat összehangoló intézmények (mai kifejezéssel a valamiféle állam) felett; ugyanakkor 
a kontroll kölcsönös legyen, vagyis az összérdek képviseletének legyenek olyan intézményei, 
amelyek – nem korlátozva a partikuláris szempontok felvetését és érdekképviseletét, 
megakadályozzák azok eluralkodását{1664}. 
  
A fentiekből következik, hogy a szellemi termelési mód társadalmában meg kell oldani az államnak és 
az állam tagadásának a szintézisét is. 
  



Žižek elemzése pontos: „(1) Az ’állam és párt’ kommunista politikájának kudarca elsősorban 
és mindenekelőtt az államellenes politika kudarca, vagyis azoké az erőfeszítéseké, hogy 
kitörjünk az állam jelentette kötöttségekből, hogy megpróbáljuk az állami szerveződési 
formákat a ’közvetlen’, nem-képviseleti önszerveződés formáival (’tanácsrendszer’) 
helyettesíteni. (2) Ha nincs világos elképzelésünk arról, hogy mivel helyettesítsük az államot, 
akkor ahhoz sincs jogunk, hogy hogy kivonjuk magunkat/visszavonuljunk az állam által 
ellenőrzött mezőből. (…) Az az alternatíva, hogy ’vagy küzdj az államhatalom 
megszerzéséért (ami olyanokká tesz minket, mint ellenségeink), vagy állj ellen úgy, hogy 
visszavonulsz egy olyan pozícióba, ahol nem ér el téged az állam’, hamis. Ugyanis mindkét 
lehetőség osztozik abban a premisszában, hogy az államiság, ahogy ma ismerjük, 
megváltoztathatatlan”. (Žižek, 2009, p. 105). 

  
Az állam „elhalása” a tulajdon elhalásával együtt pontatlanul kitűzött cél. Erre is igaz: az ősi közvetlenül 
önirányító társadalmakhoz nem lehet visszatérni. A Nem érdekeivel ellentétes törekvések fékentartására 
szükséges az összemberi kontroll. Az állam és a tulajdon elidegenedésének tagadása nem azonos létük, 
szükségességük tagadásával. Az „állam” esetében is meg kell különböztetni az állam koordináló értelmét 
attól, hogy az osztálytársadalmakban egyes csoportok saját érdekükben kisajátítják. Ha az individuumból 
indulunk ki, az állam semmiképpen sem lesz funkcionális, de a Nem szempontjából nagyon is az lehet; a 
probléma csak az, ha egyének és csoportok kisajátítják a Nem képviseletét, (így lesz az állam: 
osztályállam, vagy a bürokrácia állama). Mint bármely emberi szerveződésnek, az államnak is kialakul 
egyfajta önérdekű működése is, és ez is elidegenedés; ám épp ezért fontos, hogy (az „államot” is) 
szerkezetében a nembeliség érdekei szerint alakítsuk, ez pedig azt jelenti, hogy a szellemi termelési mód 
állama, bármilyen konkrét formát öltsön is, optimális lehetőséget kell biztosítson a diverzitásnak; a 
különböző nézőpontok érvényesülésének. Ezt viszont megint csak a sokszoros kontrollok rendszerével 
lehet elérni{1665}. 

* 

A következő szintézist igénylő terület az, ami ma még szintén nagyon is megosztó erő – s megosztja a 
szellemi termelőket is – a nemzeti szempontok képviselete: egyrészt rengeteg energia (s rengeteg szellemi 
termelői energia) herdálódik el a nemzetek egymással való ütközésében, másrészt ütköznek egymással a 
globalizálódás erői és az ezzel szembeni (nemzeti) ellenállás képviselői is. 
  
A nemzetek (mint bármely közösség) ütközése mindenképpen romboló a szellemi termelés 
szempontjából, hiszen mindaz a veszteség, ami ilyen ütközések során a nemzeti (közösségi) kultúrát éri, 
rombolása annak, amit az adott nemzeti (közösségi) kultúrában a szellemi termelők építettek, 
létrehoztak{1666}. A szellemi termelés jegyében épített nemzeti (közösségi) kultúra sosem más nemzeti 
(közösségi) kultúra ellenében épül. Erre is az vonatkozik, hogy a különböző nemzeti (közösségi) kultúrák 
értékei, célkövetései mindig összeegyeztethetőek, összeegyeztetett sokféleségük pedig az emberiség 
gazdagítója. A valóság azonban – gyakran igen összetett történelmi okok és azok utóhatásai 
következtében – ritkán ilyen harmonikus. Jelen társadalmunkat a nemzetek-kultúrák megannyi ütközése 
jellemzi. Amikor nemzetek összeütközésbe kerülnek egymással, ennek megítélésénél ugyanaz lehet a 
mérce, mint egyének esetében: ha a legfőbb szempontnak a humánumot, a Nem érdekeit tekintjük, akkor 
ez az egyének (és közösségek) védelmét jelenti, s így az ütközésben a nagyobb igazság mindig a 
megtámadott, a gyengébb oldalán van{1667}. 



  
Az osztálytársadalmakban a nagyobb egységek létrejötte, ez a természetes szintetizálódási folyamat 
rendszerint a nagyobb egység hatalmi erővé válásával a kisebb egységek egy részének elsorvasztásához 
vezet. A szellemi termelési módban – hiszen minden egységnek megvan a szellemi termelői képviselete – 
a nagyobb és kisebb egységek megférnek egymással. A legnagyobb egység az emberiség. Az emberiség 
közösségként való létrejötte – és az ehhez a közösséghez fűződő identitás kialakulása – maga a nembeli 
tudat{1668}, s így a szellemi termelési mód szempontjából alapvető érdek. A globalizáció az egyesülési 
folyamat vége: az emberiség további fejlődése a belső differenciálódás, a belső kultúrák fejlődése{1669}. 
Jelenleg a globalizáció egy osztálytársadalomban, annak törvényei szerint, tehát a kisebb egységek 
rombolásával, az egyesítést a centralizációval összekapcsolva (centrális hatalmak hegemóniájának 
jegyében) történik. A szellemi termelés logikája viszont ezzel ellentétes: a szellemi termelés érdekei a 
globalizáció és a diverzifikáció összefonódását, az egyes egységek teljes egyenjogúságát feltételezik{1670}. 
  
A pénz és a hatalom (a gazdaság és az erőpolitika) a történelem folyamán a legfőbb egyesítő erőkként 
működtek. A modern nemzetek is úgy jöttek létre, – államnemzeti formát öltve – hogy egy-egy áruközösség 
összekapcsolódott a (meghódított) materiális tér egy meghatározott darabjával{1671}. A szellemi termelési 
módban a nemzeteket (mint bármely más közösséget) szellemi virtuális tér fogja össze, ezek tehát 
kultúrnemzetek, a kultúra (tértől és árucserétől) független közösségei. A kapitalista individuumok 
versenyében szükségszerű, hogy a nemzetek, mint individuumok is versenybe lépnek egymással. Ez a 
forrása annak is, hogy a nemzeti érzelmek a nacionalizmus formáját öltik. (A nacionalizmus a nemzeti 
közösség abszolutizálása – s főleg annak agresszív változata, a sovinizmus – retrográd ideológia, mert a 
„világtörténelem”, vagyis a már kialakult emberiség-tudat korszakában lép vissza – a versengés 
megideologizálására – egy jóval korábbi, az emberi Nem egységét, egy-gyökerűségét még nem 
tudatosított tudatállapot, az etnocentrizmus szintjéhez, s épít annak érzelmi tartalmaira. Ez azután – 
többnemzetiségű, etnikumú államnemzetek esetén – a nemzeteken belül is megnyilvánul, amikor a 
nemzetiségek, etnikumok viselkednek nacionalista versengő „nemzetekként”; a többségi nemzet 
nézőpontjából ez olykor – kevésbé toleráns viszonyulás esetén – úgy vetődik fel, hogy a széthúzó 
törekvések bomlasztják az állam egységét{1672}). A nacionalizmus a nemzeti érzésnek azonban csak 
korszakhoz kötött formája, s a nacionalizmus intoleranciájától (és alapjától: a nemzet pénz-, és 
hatalomcentrikus felfogásától, a nemzet pénzközösség-voltától és másokkal szembeni dominanciára törő 
jellegétől) megszabadított, más kultúrákkal való együttműködésre és az értékek szintetizálására nyitott 
nemzeti érzés{1673} a szellemi termelési módban is a közösségi identitás fontos formája lehet{1674}. 
  
A 7. fejezetben szó volt már arról is, hogy a nemzeti érzés (de még a nacionalizmus is) egészen más 
szerepet játszik expanzív „nagy” nemzetek, és védekező kis nemzetek esetében. E vonatkozásban is 
érvényes, hogy a Nem szempontjából az igazság a gyengébb oldalán van, minthogy a védekező, „kisnépi” 
nemzeti ellenállás a diverzitás védelmét jelenti a homogenizáló „nagynépi” beavatkozással szemben. 
Ennél persze azért bonyolultabb a dolog. A kisnépi ellenállás egyrészt felerősíthet olyan nacionalista, sőt, 
soviniszta érzéseket, amelyek – ha a „kisnép” megerősödik – agresszív-hódító „nagynépi” nacionalizmus 
alapjaivá is lehetnek{1675}. De még ha nem növekszik is a „kisnép” „nagynéppé”, a pozitív, értékvédő 
nemzeti érzelmek akkor is átfordulhatnak negatív, homogenizáló agresszivitásba – például a saját belső 
kisebbségekkel szemben{1676}. Minthogy a tőkés „Birodalom” az „oszd meg és uralkodj” elve jegyében 
éppen azzal tudja a centrumok „nagynépi” nacionalizmusainak hegemóniáját biztosítani, hogy a 
nemzeteket egyrészt egymással ütközteti{1677}, másrészt, mihelyt benyomult a kisebb társadalmakba, azok 
„nacionalizmusát” (valójában nemzeti érzéseit is) támadva próbálja minél zavartalanabbá tenni a maga 



hegemóniáját, a Nem érdekei ilyenkor csak igen differenciált módon képviselhetők{1678}. (A Nem érdekeit 
védi egyrészt a kisnépek – és azok nemzeti identitásának – fenntartása, erősítése, ellenállása a Birodalom 
túlhatalmával szemben{1679}. Másrészt fontos az is, hogy a „kisnépek” befelé se gyakoroljanak elnyomást. 
Ám – ha a Nem érdekeit tartjuk szem előtt – a két kisebbségvédelem nem fordulhat egymás ellen: 
optimális esetben a belső kisebbségvédelem éppúgy nem gyöngítheti a birodalmi nyomulás elleni 
védekezést, mint a külső védekezés a belső demokráciát){1680}. 
  
A szellemi termelési módban a nemzeti és egyéb lokalitások és a globális emberi közösség csak 
mint egymásnak nem-ellentmondó entitások képzelhetők el{1681}. 

* 

Hosszan sorolhatnánk még azokat a területeket, amelyeken a szellemi termelési módnak megfelelő 
szemlélet szintézist hozhat létre (s amely területeken e szintéziseket a szellemi termelési móddal adekvát 
társadalomszervezési formák lehetővé tehetik). Mindez egy olyan társadalomszemléletet is feltételez, 
amelyben tudomásul vesszük, hogy a különböző értelmezési síkokon egymásnak ellentmondó elvek 
érvényesülnek (s ezeknek nem kell feltétlenül „harcban állniuk” egymással{1682}. Az ellentmondás csak 
akkor rombolója a társadalomnak{1683}, ha a társadalom olyan szervezőelvét érinti, amely működésének 
feltétele az ellentmondásmentesség. 
  
A szellemi termelési mód által megvalósított szintézisek alapfeltétele, hogy mind a 
társadalomszerveződés, mind a szemlélet alapvető premisszájává váljék a nembeliségből való 
kiindulás. 
  

Pontosan arról van szó, amit Mészáros István úgy fogalmaz meg, hogy: „A minden ízében 
kifejlett tőkerendszer olyan kihívásokat hozott magával, amelyekkel nem lehet szembenézni 
anélkül, hogy a gyakorta hallott elvont hivatkozásokat az egyének ’közös emberi 
mivoltára{1684}’ ne helyettesítenénk ennek az eszmének egy életképes társadalmi újratermelési 
gyakorlatban való tényleges megvalósításával”. (Mészáros, 2008, 281). 

  
A nembeliségből való kiindulás – ez könyvünk számtalanszor hangsúlyozott alapgondolata – a Nem és az 
egyén közvetlen összekapcsolódását jelenti: a szellemi termelésen keresztül. 
  

Ebben a felfogásban: „szemben a szocializmussal, a kommunizmust{1685} az egyedi 
egyetemességre való hivatkozás definiálja, a közvetlen kapcsolat az egyedi és az egyetemes között, 
túllépve a különös, eleve adott meghatározottságokon”. (Žižek, 2009, p. 84) (Kiem.: K.Á. – 
K.G.){1686}. 

  
Amit Hegel az emberi tudat mozgásaként ábrázolt{1687}, az a szellemi termelési módban 
társadalomszervezési móddá – „életképes társadalmi újratermelési gyakorlattá” válhat. 



A szellemi termelési móddal adekvát elvek konkrét megnyilvánulási lehetőségei 

A MINŐSÉGELV 

Korábban több ízben volt már szó arról, hogy a szellemi termelési mód – a kapitalizmussal szemben – 
minőségelvű társadalom. Ez összefügg azzal is, hogy e társadalom egy másik elve, a „szükségletek szerinti 
termelés és elosztás” a csereérték helyett újra a használati értéket teszi a legfőbb értékmérővé{1688}. A 
„minőség” fogalma azonban nehezen megragadható. Az világosabban meghatározható, hogy mi 
mindenből áll a tőkés korszakban a mennyiségelv uralma: a minőségelv társadalmát ennek tagadásaként 
lehet elképzelni; de mint fentebb hangsúlyoztuk, az egyszerű tagadás sosem megfelelő útja a 
meghaladásnak. (Az államszocializmus nem szakított a mennyiségelvvel, sőt, annak jegyében próbált – 
mennyiségileg mért – igazságosabbnak tekintett elosztást megvalósítani{1689}. A mennyiségelvvel való 
következetes szakítás azonban egy olyan igazságosság-felfogást feltételez, amely lemond magáról a 
mérésről is, minthogy a minőség – legalábbis a „mérésnek” a mennyiségi szemlélet képzetköréből vett 
fogalma értelmében – nem mérhető). A minőségelv mibenlétét pozitívan (a mennyiségelv tagadása 
nélkül) is ki kell fejteni, s ha elfogadjuk, hogy a minőség nem mérhető, akkor is meg kell tudnunk 
különböztetni a minőség hiányától. 
  
A korábbi fejezetekben két vonatkozásban beszéltünk minőségről. Egyrészt a „minőség”-et úgy 
próbáltuk meg meghatározni, hogy „minőségi” az, ami a Nem számára jó, hasznos. (És éppen ez adja a 
benne lévő értékelő mozzanatot, pozitív többletét a nem-minőséggel: a Nem számára rosszal, 
haszontalannal szemben, bármilyen nehézségeket okoz is ennek meghatározása). Másrészt minőség 
keletkezik, amikor új egyediség jön létre. Ez egyfelől puszta másság az addig létezőkhöz képest: 
voltaképpen minéműség (quidditas). De ugyanakkor – mivel a Nem számára egy új lehetőség születését is 
jelenti – az új keletkezése egyúttal hasznos is a Nem szempontjából, tehát potenciálisan minőségi 
(qualitas-beli) gyarapodást is jelent. A quidditas és a qualitas – legalábbis a potencialitás szintjén – 
szétválaszthatatlan{1690}. A tőkés logika önmagában nem értékeli sem a quidditast, sem a qualitast; a 
quidditast csak akkor, ha mérhető (quantitasban kifejezhető) hasznot hoz, (és ekkor és ez által ismerik el 
qualitasnak). (Vannak esetek, amikor a tőke kifejezetten minőségi fejlesztésekre határozza el magát – az 
első fejezetekben említettük a humanisztikus pszichológia születését, amelynek eredményei a munka 
humanizálásával, egy határozottan minőségelvű fejlesztéssel biztosítottak nagyobb gazdasági 
hatékonyságot, tehát mennyiségi növekedést a tőke számára –; a minőségi fejlesztés azonban a tőkés 
társadalomban csak így, a mennyiségelv érvényesülésének eszközeként mehet végbe. A szellemi termelési 
módban a minőségi fejlesztés maga a cél. Ez egyfelől mindenképpen azt jelenti, hogy a mérhető hasznot-
többletet hozó tevékenységekkel és aktorokkal egyenértékűen kezelnek minden egyéb tevékenységet és 
aktort, kivéve, ha a tevékenység ellentmond a minőség másik kritériumának, a Nem számára való hasznosságnak. A 
Nem számára való hasznosságnak ellentmond (tehát a minősítő értelemben semmiképpen sem 
tekinthető qualitasnak) mindaz, ami a Nem szempontjából Rossz, vagyis ami a nembeliség etikája 
szempontjából a Nem rombolója (az emberöléstől a Nem integrációját zavaró hazugságig – a nembeliség 
alapvető „parancsolatairól” kialakult feltételezéseinket lásd a Túlélési stratégiák című könyvünk 4. 
fejezetében){1691}. Kialakíthatók továbbá a minőségnek a nem-minőségtől való megkülönböztetésére olyan 
módszerek{1692}, amelyeket egyelőre elsősorban (bár korántsem kizárólag) az esztétikai minőség területéről 



ismerünk{1693}, (s amelyek esetében nagyon lényeges, hogy az egyes létezők helyi értéke, minőségi vagy 
nem-minőségi volta nem állandó, hanem mindig csak az összefüggésrendszer egészéből következik, 
beleértve azt is, akit vagy amit minősítünk; vagyis egy ember vagy dolog minőségének emelkedése vagy 
süllyedése mindig önmaga lehetőségeihez is viszonyítódik); s amelyben a legfőbb minősítő nem a növekedés, 
az állandó expanzió tendenciája, hanem a létezés többi tényezőjével (és önmaga belső 
alkotóelemeivel) való összhang fokozódása{1694}. 
  
A minőségelvű társadalom kialakításához elengedhetetlenül szükséges az ilyen, valóban a 
(mennyiségelvtől megszabadított) „minőség” megragadására alkalmas „mérő” eszközöknek a 
kidolgozása, s ugyanakkor a társadalom szemléletének gyökeres átalakulása. A jelenlegi (a 
teljesítmények értékelésén nyugvó) minősítési rendszer egyrészt a mindenkori hatalom eszköze az 
engedelmesség kikényszerítésére, (amelyben – az osztálytársadalmi viszonyokból adódóan – egymástól 
szétválaszthatatlanul van jelen az egyének – igazságtalan – alávetése a minősítés jogát monopolizálók 
által, és a társadalom szükséges kontrollja a destruktív, széthúzó erők, devianciák felett, a társadalom 
önpusztító káoszba hullásának elkerülésére); másrészt a mennyiségelvű tőkés termelési mód mérőeszköze, 
amelynek segítségével a termelés és elosztás között összefüggésrendszer teremthető. A társadalomnak a 
destruktív erők feletti kontrolljának biztosítására – s ebből következően a minősítés valamilyen 
formájára – feltehetően mindig szükség lesz, ennek azonban a szellemi termelési módban 
nyilvánvalóan úgy kell működnie, hogy a minősítés ne legyen hatalmi monopólium 
(természetesen a „többség” vagy a „nép” hatalmának monopóliuma sem), és ne mennyiségi 
szemlélet vezérelje. 



KÖZBEVETÉS: AZ OKTATÁS: „A MA A TEGNAP HONLAPJA”? 

A társadalom minősítési rendszerének kulcsfontosságú eleme és az egyének szocializációs folyamata 
szempontjából az egyik első (minősítő) intézmény az oktatási rendszer. (A legelső természetesen a család). 
Az oktatási rendszer jelenleg alapvetően a mennyiségelvű minősítési rendszert képviseli, bár jelen vannak 
benne minőségelvű elemek is{1695}. Az oktatási rendszert mindig a fennálló viszonyok alakítják ki, s mivel 
mindig egy korábbi időpontban határozzák meg a benne érvényesíteni kívánt szempontokat, ezért még 
egy kissé késésben is van a mindenkori jelen értékrendjével-világképével szemben – erre utal az alfejezet 
címének lapos szójátéka –; így nyilván nem az oktatási rendszer az első, amelyben egy új társadalom új 
szemlélete megjelenhet. Ugyanakkor, mivel az oktatás a jövő társadalmának embereit készíti fel, s mert 
ebben alapozó szerepe van, egy új társadalom új szemléletének kialakításához éppen az oktatásban különösen 
fontos olyan változásokat keresztülvinni, amelyek a paradigmaváltás leglényegesebb szempontjait 
képviselik. 
  
A kapitalizmus oktatási rendszerére vonatkozó kritikák többsége az oktatási rendszernek a társadalmi 
egyenlőtlenségek fenntartásában játszott szerepére vonatkozik, (jelen könyvünkben is többször idéztük ezzel 
kapcsolatban Bourdieu vagy Westergaard és Resler gondolatait). Az iskola minősítő mechanizmusai 
egyrészt az úgynevezett „rejtett tanterven” alapulnak{1696}: ennek jegyében a gyerekek minősítése során az 
első perctől kezdve (gyakran öntudatlanul) olyan besorolásokat használnak, amelyek az adott társadalmi 
hierarchiát (a mennyiségelv értelmében) fokozati skálaként felfogva, a gyereket jelentős részben az e 
hierarchiában elfoglalt helye (azaz családjának, identitás-közösségének az e hierarchiában elfoglalt helye) 
alapján minősítik, s ennek következtében – néhány, más szempontokból felértékelt és ezzel kitörési 
lehetőséggel „megkínált” kivételtől eltekintve – újratermelik a hierarchiát. Az iskola által „rosszaknak” 
minősített gyerekekből lesznek a fizikai dolgozók és a munkanélküliek. (Ezen gyerekek jó része valóban 
lemarad; közvetlenül gyakran valóban azért, mert „lustábbnak”, „fegyelmezetlenebbnek”, „butábbnak” 
bizonyul, de a lemaradást alapvetően a rendszer hozza létre, először azzal, hogy nagyrészt az adott gyerek 
– a társadalmi hierarchiában alávetett s ezzel sok mindentől megfosztott – felnevelő családjának 
körülményei táplálják ezeket a „tulajdonságokat”; másodszor pedig azzal, hogy az iskola szabja meg a 
minősítés szempontjait, s nem azokból a képességekből indul ki, amelyekben az adott gyerek jó 
minősítést kaphatna). Másrészt tehát maga a minősítési rendszer is forrása az egyenlőtlenségek 
újratermelődésének, ezért a paradigmaváltás egyik legfontosabb eleme a skálázó-osztályozó{1697} 
minősítési rendszernek egy funkcióra-orientált minősítési rendszerrel való felcserélése, (amely 
abból indul ki, hogy mindenki jó valamire, és amelyben a cél az, hogy megtalálják, ki milyen társadalmi 
tevékenységben tudja leginkább kifejteni képességeit{1698}); ez a rendszer azonban csak akkor működik, 
ha az egyes tevékenységek társadalmi megítélésének, és intézményes besorolásának is 
megszűnik a hierarchizáltsága. A szellemi termelési módban – hogy mindenki valamilyen értelemben 
szellemi termelővé váljék – az egyik legfőbb motiváció, amit az iskolának (is) fejlesztenie kellene, az 
életcél-motiváció; ez azonban csak akkor lehetséges, ha minden ember számára (egymással egyenértékű) 
személyre szabott életcél kínálható. 
  
Az iskola hierarchizáló természetének bírálata azonban tévútra megy, ha egyrészt szinte mindezt, amit a 
jelenlegi oktatási rendszer képvisel, status quo-védő, hatalom-támogató funkcióval magyarázzuk (erre 
Bourdieu is hajlamos); ha az iskola minősítő gyakorlatát teljes mértékben azonosítjuk a hierarchizáló, 



(mennyiségelvű) minősítéssel, s ennek elutasításának álláspontjából nem vesszük észre az oktatási 
rendszer – és a minősítési gyakorlat – (már most is) minőségelvű (vagy minőségelvű-szemlélet irányába 
fejleszthető) elemeit sem. Tévútra visz másrészt az is, ha az igazságtalanul hierarchikus rendszer 
elutasításával teljes mértékben negatívnak minősítjük a tekintélyelv érvényesülését. (Az államszocializmus 
autoriter módszereinek és a porosz jellegű, vagy a tanári tekintély egyértelmű dominanciáját más módon 
formalizáló hagyományos polgári oktatási rendszer módszereinek együttes elutasítása a huszadik század végén 
a fejlett társadalmakban eléggé általánossá vált liberális oktatási rendszerekben másik végletként olyan rossz 
hatásfokú hibrid iskolát hívott életre, amelyekben megmarad a hierarchikus-vertikális alapszerkezet: az 
oktatási-nevelési céloknak legalább a kereteit az államhatalom határozza meg, az iskoláztatás kötelező, a 
diákok – szakszervezeti típusú jogaik ellenére – alá vannak rendelve az őket minősítő tanároknak; 
ugyanakkor az uralkodó értékrendben a tekintélyelv leértékelődése minimalizálja a diákoknak a tanári 
minták követésében való érdekeltségét). A szellemi termelési mód szempontjából éppen ellenkező irányú 
változások lennének kívánatosak: egyfelől leépíteni az oktatási rendszer formalizáltságát, (az is nagyon 
kérdéses, hogy a gyár mintájára – és sok helyütt a felvilágosult abszolutizmusok hivatalnoki hierarchia-
rendszerét is tükrözően – létrehozott modernkori iskola-üzem, mint oktatási forma fenntartandó-e); 
másfelől viszont a szocializációs folyamatban a mintaátadás hatékonysága érdekében nélkülözhetetlen a 
tekintélyelv érvényesülése, ennek azonban a szellemi termelésnek megfelelő rendszerben nem az 
(osztálytársadalmi módon) hatalommal megtámogatott tekintélyre kellene/lehetne támaszkodnia, hanem – 
akárcsak az oktatás intézményesülésének ókori kezdeteikor – szabadon választott mestereknek kizárólag 
tanítványaik érdeklődéséből származó – s kiválasztásukra késztető – tekintélyére, személyes karizmájára, 
ismeretei vonzerejére{1699}. (Egy ilyen oktatási rendszerben a diák keresi a tanárt és az általa megtanulható 
tudásokat, és eszében sincs ellenállni az oktatásnak){1700}. 



A FELELŐSSÉG-ELV 

Az 1700. lábjegyzetben vázolt, oktatásra vonatkozó elképzelések egy része (például az ott említett 
mozaik-módszer, vagy a képzést a termelésbe bekapcsoló elképzelés is) hangsúlyozottan azt célozza, 
hogy az oktatási rendszer tekintse alapvető feladatának a felelősségre-nevelést is. (A „nevelés” az 
utóbbi évtizedek oktatási rendszerében amúgy is túlságosan háttérbe szorult az oktatáshoz – a pusztán 
vagy döntően ismeretek átadására koncentráló tanári célkövetéshez – képest). 
  
A szellemi termelési mód felelősségelve, mint korábban kifejtettük, a szabadságeszmény kiterjesztését 
jelenti. Az osztálytársadalmakban, az e társadalmakban kialakult alá-, fölérendeltségi viszonyok 
következtében a felelősségnek is egyenlőtlen elosztása jött létre. A hatalmi pozíciók birtokosai 
kisajátították a felelősség (szabad) döntési mozzanatát; azt a mozzanatot viszont, amit az egyénnek a 
Nemhez tartozása (és ebből adódóan a közösség szempontjainak érvényesítéséért viselt felelőssége) 
jelent, a hatalombirtokosok jelentős részben – mint kötelességeket – az alávetettekre terhelték; 
(miközben saját hatalmi helyzetüket éppen azzal indokolták, hogy ők, a hatalombirtokosok viselik a 
„felelősség” nagyobb terheit). Mindebből adódóan a „felelősség” fogalma évezredeken keresztül 
összefonódott a felelősségrevonás vésztjósló képzetkörével, s valóban mint terhes kötelesség jelent meg az 
emberek nagy része számára; a közösség pedig, akinek az egyén felelősséggel tartozik, valahol az egyén 
fölött álló, az adósságot könyörtelenül behajtó hitelező képét öltötte, (ám ezt a felelősségre vonó 
közösséget természetesen többnyire a hatalom testesítette meg). Időnként, a népek felkeléseiben ezt a 
felsőbb hatalmat valóban és közvetlenül a közösség vette kézbe, (valóban szembesítve a hatalmi pozíciók 
birtokosait azzal a felelősségükkel, amellyel a közösségnek tartoznak, mint annak tagjai s állítólagos 
képviselői); de az alapvető szemlélet ilyenkor is az volt, hogy az egyes embereknek egy felettük álló 
szubjektum előtt kell felelősséget viselniük{1701}. Ha azonban a felelősséget a szabadság kiterjesztésének 
tekintjük, éppen ez a szemlélet fordul át. A nembeliség etikáján alapuló társadalomban az egyes 
egyén nem alárendeltje a közösségnek, hanem e közösség hatalmának képviselője, vagyis 
érdekelt a közösség szempontjainak képviseletében; nem a közösségnek, hanem a közösségért 
felelős. Elsősorban önmagának felelős – ami azonban ebben a szemléletben nem választható 
külön a közösségnek való felelősségtől. Mivel minden egyén nézőpontja más, e felelősség 
érvényesítése nagyon sok konfliktussal jár, (amelyeket a korábban szóba került konszenzusteremtő és 
kontrollmechanizmusoknak kell összehangolniok){1702}. 
  
Ha a mai állapotokból indulunk ki, mindez nagyon utópisztikusan, idillizálóan hangzik. Az emberek 
többsége egyáltalán nem érzi magát felelősnek a közösségért, (az esetek nagy részében legfeljebb aláveti 
magát a közösségi együttélés szabályainak); nagyon sokan követnek a közösség (illetve a Nem) 
szempontjából ártalmas, „felelőtlen”, „önző” célokat. Ám újra hangsúlyozzuk: az ehhez hasonló 
eszmények az emberi társadalomban sosem paradicsomi módon valósulnak meg, viszont eszménnyé 
emelésük olyan intézményeket hív(hat) életre a társadalomban, amelyek az embereket ezek felé az 
eszmények felé terelik; felerősítik bennük azokat a képességeket, vonásokat, amelyek az adott eszmény 
szempontjából kedvezőek. 
  
Hogy pontosan milyen intézményformák és magatartások vezethetnek el a fenti értelemben „felelős” 
emberek társadalmának kialakulásához, ez megint olyasmi, amit mai állapotunkban nem lehet előre 



meghatározni; ám az ehhez vezető módszerek kialakítása, kikísérletezése, az ezt erősítő intézményformák 
megszervezése nemzedékeknek adhat feladatot. 



A GONDOSKODÁS-ELV (AVAGY „A MÁSIK GAZDAGÍTÁSÁNAK” ELVE) 

A „testvériség”-elv kiterjesztését az ötödik-hatodik fejezetben a szülői szeretet analógiájával próbáltuk 
érzékeltetni. Ez egyrészt elválaszthatatlan a felelősség-elvtől, hiszen a szülői szeretetnek is alapeleme a 
gyerekért, a jövőért viselt felelősség. Ugyanakkor másrészt feltétele is, hiszen ahhoz, hogy valóban, 
belülről, saját érdekeink szerint is felelősnek érezzük magunkat másokért, szükséges az azonosulásnak az 
a foka, amit a szeretet fogalma feltételez. Ennek általánossá válása még utópisztikusabbnak tűnik, mint a 
felelősség-elvé, hiszen az emberiség túlnyomó többsége a kereszténység által kétezer éve meghirdetett 
szeretet-eszménynek sem tud megfelelni, pedig az „csak” (az Isten iránti, engedelmes) gyermeki, (és a 
többi ember iránti, szolidáris) testvéri szeretet normáját írta elő; a „szülői szeretet” eszménye azonban 
már a másikért való felelősség, a sorsáról való gondoskodás, a másik „gazdagítása” iránti elkötelezettség 
elvárását is tartalmazza. A kereszténység megalapozói azonban nem voltak álmodozók. Pontosan 
tudták{1703}, hogy az embernek (minden embernek) nembeli természetéből adódóan van olyan része, (a 
benne lévő „egyetemes emberi”), amely képes erre a felelősségre és gondoskodásra (s nem csak az 
engedelmességre és szolidaritásra). Ha nem is a többség, de sok ember gyakorlata ezt eddig is igazolta. Az 
megint hatásgyakorlási módszereken, magatartásformákon és intézményformákon múlik, hogy e 
tekintetben mit és mennyit sikerül előhívni az emberekből. Hogy milyen módon lehet fokozni azt, hogy 
az egyes embereknek a többiekre való hatása minél nagyobb mértékben azok gazdagítójává váljék, (s 
minél kisebb mértékben hasson korlátozójukként). Az ebbe az irányba ható módszerek kialakítására, 
kikísérletezésére, az ezt erősítő intézményformák megszervezésére is érvényes, hogy nagyon sok aktor 
nagyon sokféle kezdeményezésének lehet a következménye. S az ennek érdekében kifejtett aktivitás 
lehetősége is mindannyiunk előtt nyitva áll. 



ÁLLANDÓ VÁLTOZÁSBAN 

A szellemi termelési mód a társadalom (s annak minden részének) állandó átalakítása{1704}. Ez a 
vonása is a leglényegibb szemléletmeghatározó sajátosságai közé tartozik. A szellemi termelés hatalmi 
rendszerek általi felhasználása jogos bizalmatlanságot alakított ki mindenféle „átalakító” aktivitással, a 
„társadalommal való kísérletezéssel” szemben. Az ilyen átalakításokat megalapozó elv, a „racionalizáció” 
negatív fogalommá lett, mert az esetek többségében olyan intézkedéseket jelentett, amelyek a hatalom 
szempontjait szolgálva az emberek nagy részének életét nem jobbá, hanem rosszabbá tették{1705}. Mindez a 
„ráció” olyan fogalmán alapult, amely lényegében egy racionalitást feltételezett (az éppen regnáló hatalom 
szempontjából vett – és az e hatalom szolgálatában álló szellemi termelők által kidolgozott – 
racionalitást). De a szellemi termelési mód akkor kezdődik, amikor mindenkit a hatalom birtokosának (s 
ezzel a racionalitás meghatározásában kompetensnek) ismernek el. A társadalmi viszonyok állandó 
átalakulása, termelése – az egyetlen központi akarat érvényesülésével szemben – ebben a formációban 
arra irányul, hogy minden szereplőnek megfelelő megoldások szülessenek. (Tehát a társadalom-
változtatás itt nem egyetlen irányú célkövetés sikeres végeredményeként, hanem különböző célkövetések 
eredőjeként jön létre{1706}). Mindez feltételezi azt a más hatásokkal szembeni kölcsönös nyitottságot, ami az 
optimális szellemi termelésnek szintén lényegi sajátossága{1707}. 
  
Mindennek megint csak feltétele és következménye az egyes emberek kooperációs kapcsolatok 
sokaságával való összeköttetése. Ezt a kooperációs rendszert jelenti a Masudánál a termelés 
központjaiként meghatározott „információs közművek” rendszere, amelyekben – Masuda definíciója 
szerint –: az emberek együtt dolgoznak a társadalmi információ létrehozásáért és megosztásáért (Masuda, 
1988, p. 140). Mint korábban láttuk, a világháló egy ilyen – már működő – információs közmű; melynek 
mintájára a társadalom számos másfajta, az embereket egyenrangú aktorokként összekötő integrációs 
mechanizmusának létrejötte is elképzelhető. 



AZ ETIKA SZEREPE 

A szellemi termelési mód logikájának megfelelő szemlélet térhódítását elősegítő magatartások 
és intézményformák létrejötte, mint erre a történelem alakulása számos példát ad, alapvetően 
egyfajta etikai megújulástól, tömeges hatású etikai mozgalmak megjelenésétől várható. Ennek 
már csak azért is így kell lennie, mert a későkapitalista társadalmak a „kívülről irányított” emberek tömegeinek 
létrehozásával{1708}, a prekapitalista állapotokban megmaradt társadalmak pedig etika-előtti mintakövető 
magatartásformáikkal alapvető akadályt jelentenek egy olyan társadalom kibontakozása előtt, amelynek 
lényegi kritériumai közé tartozik az egyén szabad cselekvése. A szabad akarat, (ami, mint erre többször 
hivatkoztunk, véleményünk szerint az erkölcsi cselekvés alapfeltétele és állandóan újra-létrehozott 
következménye){1709}. 
  
Mészáros István, akinek gondolatait oly sokszor idéztük egyetértően e könyv lapjain, túlságosan 
pesszimista az etika lehetőségeit illetően: úgy látja, a tőke uralma – egyes nagy egyéniségeken kívül – nem 
teszi lehetővé az etikai magatartást. Ha abból indulunk ki, hogy mi a jelenlegi állapot, akkor valóban ez a 
helyzet. A tőkeviszony nem etikus, és társadalmának lényegéhez tartozik az egyenlőtlenség, amely számos 
emberi potencialitás gyakorlásától tömegesen megfosztja a neki alávetetteket – így sorvasztja az etikai 
cselekvés lehetőségeit is. De az etika lényege éppen a valósággal való állandó feszültségben és 
szembeszegülésben van. Ez az etika „termelői” szerepe. Etikai mozgalmakat mindig olyan egyének 
indítottak el, akik szembefordulva azokkal az állapotokkal, amelyek következtében az emberek többségét 
nem-etikus magatartások jellemezték, felmutatták az etikai cselekvés példáját, s alapvetően azt az 
igazságot, hogy a világ megváltoztatása csak az egyénen múlik. (Mert hiszen etikáról csak akkor beszélhetünk, 
ha az egyén magát változtatóképesnek tudja, s akként nyilvánítja meg). Etikai elvek számonkérése a 
világon azt jelenti, hogy az egyénektől – önmagunkat is beleeértve – elvárjuk az etikai 
döntéseket, és hogy teljes mértékben bízunk abban, hogy etikai döntésre, a Jó és Rossz közti 
választásra – minden ellenható körülmény dacára – az emberi Nem tagjai képesek. A minőségelv, 
felelősségelv, gondoskodás-elv (és a többi, a szellemi termelési módhoz kapcsolható szemléleti 
sajátosság) kialakulása etikai kérdés is, és etikai megújulási mozgalom nélkül aligha lehet megvalósítani. 
Akiket a materializmus deterministává tett, azt mondják erre: „széplelkűség”, idealizmus erkölcsi 
mozgalmaktól várni társadalmi megújulást. (A „széplelkűség” a megalapozatlan álmodozás szinonimája – 
ezt nem vesszük magunkra, mert úgy véljük a történelem a buddhizmus, a kereszténység, a 
protestantizmus és sok más, az erkölcsi magatartás forradalmi megújulásával járó eszme születésével 
számos igazolását adta annak, hogy a legjelentősebb társadalmi változások nagy része csak erkölcsi 
megújulási mozgalmakkal kölcsönhatásban jöhetett létre). Az „idealizmus” vádja pedig éppen ezért 
vállalható. Minden nagy társadalmi változás úgy következik be, hogy először megfogalmazódnak az új 
eszmények (ideák), amelyeket azután konkrét gyakorlatokkal igyekeznek megvalósítani (ha a 
végeredmény nem lesz is azonos az eszményekkel). Az eszmények megfogalmazásának szakasza 
szükségképpen idealista{1710}, a kidolgozás szükségképpen materialista, de – mint fentebb más 
vonatkozásban hangsúlyoztuk – sem az idealizmusnak, sem a materializmusnak nincs „nagyobb 
igazsága”; mind a kettőre szükség van a társadalmi változásokhoz. Már csak azért is szerencsés 
egyébként, ha az új társadalommal adekvát erkölcsi mozgalmak már a társadalmi fordulatot megelőzően 
meg tudnak szerveződni, mert amíg az erkölcsi megújulás nem történik meg, a régi rendszer etikai elveit 
képviselők relatív erkölcsi fölénnyel képesek a változásoknak ellenállni{1711}. 



  
Egy új termelési-társadalmi rendszert képviselő társadalom – még ha ez ráadásul olyan társadalom 
is, amelyben (a szellemi termelés természeténél fogva) az egyén szabad akaratának, erkölcsi döntéseinek 
minden korábbi társadalomnál nagyobb a működésmeghatározó jelentősége – nem alapítható pusztán 
erkölcsi elvárásokra; s az emberiség totális erkölcsi „megigazulását” is valóban naivitás lenne feltételezni; 
erkölcsi elvárásokra pedig már csak azért sem lehet alapozni, mert ha egy elvárás nem számonkérhető, 
akkor mint elvárásnak nincs sok értelme, ha pedig számonkérik, (ha egy-egy egyén, vagy az emberek 
egyik csoportja erkölcsi számonkérőként lép fel az emberek másik csoportjával szemben), az egyhamar 
despotizmussá válik. Az erkölcsi megújulás csak a különböző (az erkölcsi elvekkel valamilyen 
mértékig összhangban lévő, azok érvényesülése irányában ösztönző) intézményi 
mechanizmusok és kölcsönös intézményi kontrollok kiépülésével együtt tud új társadalmi 
létformák alapjává válni. 
  

Ezért nem teljesen pontos az új termelési módot „szellemi-erkölcsi” termelési módnak 
nevezni. Ez a kategóriahasználat ugyanakkor figyelemre méltó, hiszen, mint hangsúlyoztuk, 
az erkölcsiség kérdése nagyon lényeges a szellemi termelési módban: a Nem csak akkor tud 
egyedeiben, egyedein keresztül létezni, ha azok nembeli (azaz a magáértvaló nembeliség 
értelmében: erkölcsi) lényként, szabad akarattal képesek dönteni. Ám ha az emberiség 
történetében, mint nemrég utaltunk erre, az erkölcsi döntéseket mindig egy kisebbség hozta, 
s bár a lehetőség a többség előtt is ott állt, s a próféták állandóan szembesítették is őket azzal 
a ténnyel, hogy „valamennyien képesek vagytok az erkölcsi döntésre”, és néha az erkölcsi 
kiállás tömegessé, erkölcsi mozgalommá is válhatott, a valóságban sosem voltak többségben 
az ilyen döntéseket hozók. Az erkölcsi szempontból vett kisebbség, mint egyfajta „erkölcsi 
elit” vagy természetesnek tartotta, hogy ő csak egy kisebbség, s büszkén felvállalta azt az 
(elit) szerepet, hogy „(mások helyett is) erkölcsös” legyen, s ezzel egyensúlyban tartsa a 
világot a Rossz, az erkölcstelenség erőivel szemben, (ám ez a megoldás paradox, mert 
bármilyen elithelyzet elfogadása erkölcstelen); vagy nem tartotta természetesnek, és (megint 
csak elitként, s így megkérdőjelezhető erkölcsiséggel) ostorozta-elítélte azokat, akik nem 
voltak képesek, hajlandóak az erkölcsi választásra; vagy, (és ez persze a legjobb változat), 
megpróbálta türelemmel, példával tágítani az erkölcsi alapon állók körét. (Ám még ez az 
utóbbi eset is elitizmus: a tanítók elitizmusa, ami óhatatlanul leértékeli azokat, akik nincsenek 
„még” az erkölcsiség állapotában). Az a megoldás látszólag kivezet a problémából, ami az 
egész kérdést társadalmi kérdéssé (társadalmi rendszer kérdéssé) változtatja át, s azt mondja, 
hogy aki nem áll erkölcsi alapon, azért nem áll, mert nem elég szabad hozzá, s ezért egy 
olyan társadalmat kell létrehozni, amely mindenkinek megadja ezt a szabadságot. Ebben az 
álláspontban (ez lényegében a klasszikus marxista álláspont is) jogos, hogy nem teljesen 
igazságos erkölcsi kritériumokkal bombázni azokat, akiket a társadalmi viszonyok alávetnek, 
mert az erkölcsiséghez kellő szabadság semmilyen alávettetéssel nem fér össze, tehát 
bármiféle erkölcsi elvárás előtt először is meg kellene dönteni azt a társadalmat, amely velejéig 
erkölcstelen megoszlásokra épül. Ezzel annyiban egyet is érthetünk (mert bár – mint fentebb 
hangsúlyoztuk – szabad erkölcsi döntés a legalávetettebb állapotban is lehetséges, s így az 
alávetettség nem „mentség” a nem erkölcsi alapon hozott, az erkölcsi eszményekkel 
ellentétes döntésekre, ám az alávetettekre ráterhelni az erkölcsi felelősséget, anélkül hogy 
övék lenne sorsukért a teljes felelősség, nem igazságos); azt viszont túlságosan leegyszerűsítő 
elképzelésnek gondoljuk (s ebbe a sematizmusba a klasszikus marxizmus néhány szövege is 



beleesik), hogy az osztálytársadalmak felszámolásával mindenki automatikusan erkölcsi 
lénnyé válik. Egyrészt az erkölcsiség eleve ellentmond bármilyen automatizmusnak, másrészt ez 
a feltételezett fejlemény azért is valószerűtlen, mert ugyan a szabadság feltétele az erkölcsi 
döntésnek, de nem közvetlen oka, nem egyetlen és nem is feltétlenül a legfőbb feltétele. 
(Teljes szabadság birtokában is nyilvánvalóan éppúgy hozhatók erkölcstelen, a Rossz melletti 
döntések, mint erkölcsiek; a történelem erre is számos példát nyújt). Másrészt, mint két 
bekezdéssel előbb kifejtettük, az erkölcsi megújulás alapfeltétele, s ideális esetben a 
társadalmi formációváltást megelőző, alapozó feltétele a társadalmi változásnak. Ezen 
ellentmondás feloldására válhat jogossá a szellemi-erkölcsi termelési mód fogalmának 
felvetése. Egyrészt abban az értelemben, hogy az erkölcsi megújulási mozgalom és a 
szellemi termelési módért folytatott tudatos küzdelem egymástól elválaszthatatlan: 
ha az erkölcsi megújulás és a társadalmi formációváltás kölcsönösen feltételei 
egymásnak, akkor ez csak úgy oldható fel, ha mind a kettőre egyszerre törekszünk. 
Másrészt ha egy kifejlett szellemi termelési módra épülő jövőben gondolkozunk, e termelési 
mód definíciójában is igen lényeges szerepet kaphat az erkölcsi elem hangsúlyozása, 
amennyiben ezen azt értjük, hogy a társadalom (a kapitalizmuson, osztálytársadalmon túli 
társadalom) alapvetően a szellemi termelésre épül, ami azt jelenti, hogy feloldódik a szellemi 
és fizikai munka közti különbség; s ha végső soron minden szellemi termelés tárgya lesz 
(ahogy a kapitalizmusban minden áru), akkor ez azt is jelenti, hogy ezen a módon megszűnik 
a szellem-nélküliség (az értelmiségi és nem értelmiségi, művelt és műveletlen közti 
különbségtétel alapja is), és ugyanez vonatkozik az erkölcsiségre is: ha ezt is állandóan 
termelik, akkor nem azért és nem abban az értelemben lesz mindenki erkölcsi lény, hogy 
„megigazul”, és „angyallá”, erkölcsileg hibátlanná válik; hanem ezen a módon, ebben a 
termelésben, az emberek közti erkölcsi viszonyok termelésében lesz mindenki 
erkölcsi lénnyé, (vagy ha úgy tetszik humánus lénnyé), s ha ebben a termelésben 
mindenki részt vesz, ezáltal és ebben az értelemben szűnik meg az erkölcs-
nélküliség állapota. A szellemi termelési módban állandó konfliktusforrás lehet, hogy mi a 
szellemi… és ugyanúgy az is, hogy mi számít erkölcsinek. A lényeges különbség az 
eddigiekhez képest az (lehet), hogy ennek kialakításában (a szellemi javak és az erkölcsi javak 
állandó újratermelésében) mindenki részt vehet, mert senkit sem tarthatnak tulajdonnélküli, 
szellem-nélküli és erkölcs nélküli állapotban. És bár a konfliktusok során továbbra is lesznek, 
akik a jó és rossz közti döntéshozatal során a rossz oldalán, az erkölcsiség ellenében 
döntenek, de ezek a döntések is annyiban erkölcsi döntések lesznek, hogy 
szabadságfeltételük – az erkölcsnélküliség mint társadalmi állapot felszámolása – biztosítva 
lesz. (S így az erkölcsi természetű döntés valóban tisztán erkölcsi alapon hozható). Brecht 
vulgáris mondata: „előbb a has jön, aztán a morál” arra figyelmeztet, hogy az erkölcs nélküli 
társadalmi állapotban tartott csoportokat különösen – és jogosan – felbőszíti, ha 
erkölcsnélküliségükre figyelmeztetik őket, mert erkölcs nélküli állapotukban, ami többnyire 
tulajdontól, és a cselekvési lehetőségek nagy részétől való megfosztottságot is jelent, 
rendkívül disszonáns a felelősségrevonás{1712}. Ha ezeket az állapotokat felszámoljuk, akkor 
válhatik teljesen jogossá – egyenlő kiinduló feltételekre alapozva – az erkölcsi szempontok 
számonkérése. (Ám akkor valóban jogosult lesz; nem úgy, – amit az imént már elvetettünk – 
hogy egyeseknek joga lehet ezt másoktól számonkérni, hanem úgy, hogy az erkölcsiség 
alakítása mindenki tevékenységi formájává, a mindenki által betöltött s ezért mindenkitől 
elvárható, pontosabban mindenki által önmagától elvárt, természetesnek tartott termelői 



szerepek egyik aspektusává lesz). Visszakanyarodva kiindulópontunkhoz: annyiban azonban 
nem jogos a szellemi termelési mód kategória „szellemi-erkölcsi” termelési móddá való 
kitágítása, hogy a lényeg, a termelés alapja a szellemi termelés, és az erkölcs termelése is (mint 
szellemi tevékenység) ebből következik. 



KÖZBEVETÉS: AZ ETIKA KÉRDŐJELEI 

Az erkölcsi kritériumok központi kérdéssé emelésétől sokan azért óvakodnak, mert az „erkölcs” a 
történelemben igen relatívnak bizonyult. Lehet ugyan „örök” (és/vagy a Nem szempontjából tekintett) 
erkölcsi elvekre hivatkozni, de ezek is ellentmondásba kerülhetnek egymással. Az általunk fentebb 
kifejtettek alapján például a Nem szempontjából negatívnak kell tartanunk mindazokat a történelmi 
szereplőket, akik emberek sokaságának szenvedéseket okoztak vagy éppen tömegesen pusztítottak 
embereket (mint a történelem bármely hadvezére). Csakhogy ezen szereplők egy részét sokan azért 
ünnepelték s ünneplik ma is, mert a maguk történelmi pillanatában úrrá lettek a káosz felett (ily módon 
például Caesar mint az augustusi békekorszak megalapozója értékelhető), s ez is a Nem szempontja: s a 
mellettük érvelők szerint abban a történelmi pillanatban ez csak ilyen módon volt biztosítható. Ez az érvelés 
– minthogy az adott történelmi pillanat elmúlt –, nemigen cáfolható, de a maga erkölcsi eszményeit 
minden társadalomnak a maga állapotából kiindulva kell meghatároznia, s véleményünk szerint a 
szellemi termelési mód társadalmába csak az emberek elpusztításának, megkínzásának, 
megalázásának, alávettetésének teljes – feltétel nélküli – tagadásán alapuló etikai alapállással 
lehet belépni. 
  
Nagyon megfontolandóak ebből a szempontból a szellemi termelés etikai premisszáit eléggé 
konzekvensen képviselő Camus szavai, (aki a „lázadásról” írván a szellemi termelő alapvető, – az 
innovatív és társadalomalakító tevékenységformák erkölcsi alapjait magába sűrítő – attitűd feltételeit járja 
körül). „A logikának engedelmeskedve az a válaszunk, hogy gyilkosság és lázadás ellentmond egymásnak. 
Ha megölt egy urat, csak egyetlenegyet, a lázadónak nincs többé joga az emberek közösségére hivatkozni, 
ahonnét pedig igazolást merített”. (Camus, 1992, p. 321).{1713} „A lázadó önmaga számára is követel némi 
szabadságot, ez nem vitás, de, amennyiben következetes, soha nem követeli a másik ember létezésének és 
szabadságának elpusztítását. Nem aláz meg senkit. A követelt szabadságot mindenki számára követeli, 
amit elvet, mindenkinek tiltja”. (Itt Camus lényegében a kanti kritériumot alkalmazza). „Nem csupán 
szolga az úr ellenében, hanem ember, az úr és szolga világa ellenében. A lázadás jóvoltából tehát valami 
több is van a történelemben uraságnál és szolgaságnál. Nem a határtalan hatalom az egyedüli törvény. A 
lázadó egy másik érték nevében állítja a teljes szabadság lehetetlenségét, egyszersmind e lehetetlenség 
elismeréséhez szükséges relatív szabadságot követeli önmaga számára. Minden emberi szabadság 
legmélyebbre nyúló gyökereiben relatív is. (…) Kimondható tehát, hogy a lázadás, mihelyt pusztításhoz 
vezet, illogikus”. (Camus, 1992, p. 324-325). Camus nem mindig pontos, itt azonban véleményünk 
szerint nagyon is az. (Mint láttuk, a tulajdon és a hatalom igen fontos elemei annak, hogy az egyes ember 
a Nem képviselőjeként nyilvánulhasson meg, de nem elegendőek a „lázadó” attitűdje nélkül). „A lázadó 
cselekvés, ha hiteles, csak olyan intézményekért hajlandó fölfegyverkezni, amelyek kordába szorítják az 
erőszakot, és nem azokért, melyek törvénybe iktatják”. (Camus, 1992, p. 333). 
  
Az egzisztencializmus az erkölcsi cselekvést leginkább a „teljes szabadság lehetetlenségéből” kiindulva 
problematizálja; ugyanis a szabadság relativitása nem csak a szabadság mások szabadsága általi 
korlátozottságát jelenti (az ebből adódó ellentmondást az általunk a feloldására tett javaslattal, a 
szabadság-fogalom autonóm felelősségelvvé való kitágításával fel lehet oldani), hanem a teljesen szabad 
akarat, a szabad döntés lehetőségével szembeni kételyt is. Ez egy etika következetes végiggondolása 



szempontjából (az etikai megalapozás pedig a szellemi termelési mód szempontjából) annyira fontos 
kérdés, hogy talán megér még egy hosszabb kitérőt. 
  

Van Sartrenak egy példázata, amelyen keresztül szinte sűrítve találkozhatunk az 
egzisztencializmus etikai relativizmusával. A közismert szüzsé röviden annyi, hogy a 
németek elfognak egy partizánt, aki mikor társai hollétéről faggatják, egy olyan helyre küldi 
őket, amelyről biztosan tudja, hogy az övéi ott nem lehetnek. Ám kiderül, hogy közben 
átvonultak erre a helyre, s így a főhős a félrevezetésre szánt információval akaratlan árulóvá 
– társai pusztulásának okozójává – válik. Vagyis azzal kell itt szembesülnünk, hogy amit 
etikus cselekedetnek vélünk, azt a körülmények megfoszthatják etikai értékétől. Ez a 
konklúzió sok tapasztalat bölcs párlatának tűnik, s egyenes út vezet tőle a posztmodern kor 
etikai (és ismeretelméleti) relativizmusához. Az egzisztencialista etika végső soron azonban 
az, hogy tudván, hogy nem vagyunk teljes birtokában feltételeinknek, mégis döntenünk kell 
– a világba vetett ember egyszersmind etikai bizonytalanságba vetett ember is. E gondolatsor 
a kálvinista predesztináció-elvű embertől sem idegen: az ember nem tud mást, vállalja tettei 
szándékolatlan következményeit is. A protestáns hozzátenné: én cselekszem, de Isten dönt. 
Az egzisztencialistának még az Isten reménye sem adatik meg, csak a döntés maga; Camus 
Sziszifosz-mítosza lényegében ugyanerről szól… A kő legurul, a kő, amit fel kell 
hengergetnünk a hegyre, a kő, amely nemcsak életünk céljai megvalósításának, de etikai 
megmérettetésünknek is szimbóluma, mindig legurul…de Sziszifosz, mikor leindul a kőért – 
mondja Camus –, boldognak mondható. Ez azáltal lehetséges, „teszi hozzá” (a 
Kierkegaarddal együtt posztromantikus/preegzisztencialista) Madách, hogy az élet célja a 
küzdés maga. Az etikai döntés értelme pedig maga a döntés{1714}. 
  
Mi nem egészen így gondoljuk. Először is úgy gondoljuk, – többször hangsúlyoztuk e könyv 
lapjain is – hogy az etika nem relatív. Hogy vannak biztos etikai pontok, hogy a világnak 
vannak az emberben is ható törvényei, és az „etikai” ezek igazságának szabad választása. 
Hogy vannak az egyén szubjektív nézőpontját meghaladó, hozzá képest objektív (a Nem 
érdekeit, és azon keresztül a világegyetem törvényeit közvetítő) prioritások. Legfőképpen az 
emberi nem fennmaradása és fejlődése{1715}. A többi ember és önmagunk tisztelete. És így 
tovább. 
  
Az kétségkívül igaz, hogy mivel nem látunk át mindent, előfordulhat, hogy etikusnak szánt 
cselekedeteink ártalmassá válnak. De ha Istenben gondolkodunk, akkor ő a szándékot ítéli 
meg. Ha karmában, akkor a kihívás a szándékainkra, a döntéseinkre vonatkozik. És ez nem 
azt jelenti, hogy az élet célja a küzdés maga, a döntés célja a döntés maga. Nem, a tartalma 
egyáltalán nem mellékes, mert a szabad akarat, amikor Jó és Rossz között dönt, akkor 
pontosan tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. És még ha nem tudja is, akkor is, öntudatlanul is 
dönthet Jó és Rossz között. És a tettét az minősíti, bármilyen megfontolásból, hogy a Jót 
vagy a Rosszat döntötte-e. Sartre hőse nem a Rossz mellett döntött. Nem hisszük, hogy a 
„Pokolban” volna a helye. De abban sem vagyunk biztosak, hogy a Jó mellett döntött, s 
éppen ettől lesz története alkalmas a Sartre-i kétely illusztrálására. A lehetőség azonban 
mindig ott van arra, hogy a Jó mellett döntsünk. 
  



Vegyünk egy másik történetet. Az egyszerűség kedvéért maradjunk a második 
világháborúnál, és a történelem cselénél, melyhez képest az egyes ember, meglehet, valóban 
csak „szalmaszál a szélben”. A németek bevonulnak egy lengyel városkába. Barátai úgy 
próbálnak megmenteni egy zsidó fiatalembert, hogy ráadnak egy reverendát. Ez jó 
megoldásnak tűnik, a városban nagy a felfordulás, rengeteg a menekült, az emberek 
beazonosítása nehéz. A németek nem is fognak gyanút, a zsidó fiatalember élete úgy tűnik, 
megmenekült. Igen ám, de a megszállókat zavarja a megszállt város néma gyűlölete. 
Szeretnék megtörni a város lelki ellenállását. Megparancsolják a „papnak”, hogy celebráljon 
misét, melyben Isten segítségét kéri a végső német győzelemhez. A zsidó fiatalember 
kétségbeesik. Nem ismeri ugyanis a katolikus mise rituáléját. Menthetetlenül le fog bukni. És 
ekkor azt választja, hogy megtagadja a misézést; azt mondja: lengyel pap nem fogja megáldani 
a nácik fegyvereit. Ezután, mint amire számíthatott is, agyonlövik. A történet itt véget ér, 
illetve nem egészen: a történet vége a szemlélők lelkében játszódik le. Sartre azt mondja, az ő 
hőse nem választhatta meg a sorsát. Abban az értelemben igaz ez, ahogy a mi történetünk 
hőse sem választhatta az életet. Ennyi, amennyit a körülmények, amit a világbavetettség 
tehet velünk. Sartre hősét végül elhagyja a remény, mert a Jó és Rossz közti mérlegelést a 
történetben az egyénnek, pusztán az egyénnek kell elvégeznie, s bár döntése másokat is érint, 
és mások is megítélhetik (árulónak találják vagy felmentik: Jónak vagy Rossznak tartják), de 
maga a döntés ebben a történetben nem a Jó és Rossz – csak a Jónak látott és a Rossznak 
látott – közötti döntés, az egyén pedig, mint a történet is tanúsítja, tévedhet. De ez megint 
csak nem az etika síkja, csupán az egyéni élet alakulásáé. Az egyéni élet alakulásában nem 
érvényesül mindig a szabad akarat, mert a körülmények erősebbeknek bizonyulhatnak. Az 
etikai cselekvés viszont mindig a Jónak és a Rossznak az emberiség egészében zajló 
küzdelméhez járul hozzá, az emberi nem nemesedését vagy romlását szolgálja azzal, amivé 
magát formálja{1716}. És ebben (vagyis a sors alakításában) az akarat mindig szabad. 
  
Sartre történetének hőse (látszólag) mint isten dönt mások sorsáról – de e döntésben nincs 
szabad akarat, az álpap történetében viszont a főszereplő a rabszolga helyzetében van, és 
mégis (még ha nem tudatosan is) van módja a szabad akarat megnyilvánítására. Sartre 
történetének a folytatása lenne igazán érdekes: ott már szerepet kaphatna a szabad akarat is. 
Hogyan dolgozza fel a hős történetének tragikumát? Isten vagy a Sátán országát választja? 
Az egzisztencialista válasz lebeg a kettő között, mint Mohamed koporsója, de a „nem 
tudom” erre a kérdésre adott válaszként: a „Sátán” válasza. 
  
Na de hogy van ez? Ha vannak olyan döntések, amelyek nem szabad akarattal születnek, 
akkor mégsincs (mindig) szabad akarat? De, szabad akarat mindig van, felelhetjük, csak nem 
minden cselekedetet vezérel. Ezek a döntések is lehetnek akaratlagosak, de (ha nem az 
emberiség drámájához szólnak hozzá, akkor) nem etikai természetűek, s a „szabad akarat” 
fogalmát az utóbbiakra kellene fenntartanunk. Minden cselekedetünket döntés előzi meg, de 
nem minden döntésünk etikai természetű. 
  
Sartre megoldása egyoldalúan az egyén oldaláról nézi egyén és világ viszonyát – és ebből a 
nézőpontból az egyén lehetőségei valóban csekélyek. A világ és az emberiség oldaláról nézve 
azonban – amely szempontból minden egyén része az egyetemességnek – igazán mindig az 
az érdekes, amivel az egyén belép a világ mozgásai közé. És ennek lényege a szabad akarat. 



  
Visszatérve a szellemi termelési mód társadalmaként elképzelt jövőhöz, ezt a jövőt csak etikai megújulás: 
sok egyén szabad döntéseinek sora alapozhatja meg. Reményre adhat okot, hogy anélkül, hogy bármiféle 
hagyományos értelemben vett mozgalom egyesítené őket, a legkülönfélébb egyének gondolkodása mutat 
az alkotás és a felelős szabadság világának irányába (amelyet mi a szellemi termelési mód kategóriájával 
próbáltunk megnevezni). 
  
Ez a világ gyökeresen más lesz (csak gyökeresen más lehet), mint a kapitalizmus jelen világa. Mint 
korábban utaltunk erre, egyetértünk Mészáros István azon kijelentésével, hogy a kapitalizmust felváltó 
társadalom csak akkor valósul meg, ha a tőkerendszer egészének felszámolását jelenti, mint 
Mészáros mondja, „ennek minden másodrendű közvetítésével együtt”. (Mészáros, 2008, p. 192). 
Mészáros e másodrendű közvetítések között említi a nukleáris családot, az elidegenült munkaeszközöket{1717} és 
megszemélyesítőiket, a pénzt, a fetisiszta termelési célokat, a nem ellenőrzött munkát, a tőkés államot, a világpiacot, 
de a sor még bőven folytatható… „tekintettel arra a tényre, hogy a tőke társadalmi anyagcsere-ellenőrzési 
módja, történelmi előzményeinek egyneműsítő átszabása révén, történetileg szorosan összefonódó egésszé 
alakult, egyik létfontosságú másodrendű közvetítése sem{1718} építhető be egyszerűen a szocialista 
alternatívába”. (Mészáros, 2008, p. 231). Az utolsó mondatban mi a hangsúlyt az „egyszerűen”-re 
helyeznénk{1719}. Egyetértünk ugyanis azzal, hogy a tőkés termelőmóddal adekvát szemléleti, intézményi-, 
és életformák ellentétesek a szellemi termelési mód – egészen más alapokon szerveződő – „Egész”-ével, 
ezért adott formájukban nem férnek össze ezzel a kapitalizmuson túli világgal; ugyanakkor fenntartva, 
amit a szellemi termelési mód szükségképpeni szintetizáló természetéről mondtunk, azt is 
állítjuk, hogy – (valóban nem egyszerűen-közvetlenül, hanem) szemléleti magjában alapvetően 
megváltoztatva – a jelenlegi létforma szinte minden eleme beintegrálódhat az új paradigma 
rendszerébe{1720}. 



DIFFÚZ ZÁRÓ GONDOLATOK 

1. A szellemi termelési mód fogalma azt a társadalmat jelöli, amely feltételezésünk szerint, a kapitalizmus 
helyére léphet. De megvalósulása esetén maga ez a fogalom is leépül: a szellemi termelési mód 
lényegéhez tartozik, hogy megvalósulása esetén már nem lesz értelme „termelési módról” beszélni, mert 
a termelési formák összeolvadásával{1721} megszűnik a korábbi társadalmi formációk azon vonása, – amivel 
fejtegetéseinket kezdtük –, hogy bennük egy termelés jelölte ki a többi helyét{1722}. A szellemi termelés 
lényege szerint „pluralista”, és működtetőiknek eszükben sincs homogenizálni a társadalmat{1723}. A jelen 
szemléleti pluralizmusa egyszerre érdeke a tőkének – mint szó volt erről, egyrészt így megoszthatja a 
szellemi termelőket, s másrészt a pluralizmus a tőkés társadalom szemléleti individualizmusával is 
harmonizál –; és feltétele ugyanakkor egy sokközpontú szellemi termelési mód kialakulásának is. A 
paradigmaváltáshoz viszont éppen e kettősség miatt szükség van arra is, hogy „a szellemi termelés” 
közös nevezője – lehet, hogy csak az új rendszer kiépítéséig – az új rendszer kiépítésére összefogja a 
különböző szellemi termelők „sokaságának” sokféle aktivitását.{1724} 
  
Egyébként kétség sem férhet hozzá, hogy az a társadalom, ami a kapitalizmus helyébe lép, egykor 
szintén korlátozóvá fog válni. Egykor majd abban a társadalomban is felismerik az ésszerűtlenségeket, 
igazságtalanságokat, azt, hogy „költségei” nagyobbak az előnyeinél, stb., azt, hogy retrográddá vált. Most 
azonban, amikor ez a társadalom még csak a lehetőségek szintjén van jelen, azt, hogy mi 
következhet még utána, és milyen szempontokból lesz negatívvá, aligha láthatjuk előre. 
  
  
2. A születőben lévő új társadalmi formáció sajátosságai közül már Mills azt emelte ki, hogy 
„szimbólumtermelő” társadalom lesz{1725}. Minden szellemi termelés alapja a szimbolizáció{1726}, minden 
innováció módosítja a társadalom szimbólumainak tartalmát, de többnyire az innováció létrejötte is már a 
szimbólumhasználat módosulásán alapszik. A szimbólumban a fizikai világról alkotott tapasztalatok és a 
társadalmi elemek mindig egymásra vonatkoztatva vannak jelen, és éppen ez teszi lehetővé, hogy az 
ember fizikai-természeti környezetét társadalmi tapasztalatai, társadalmi környezetét természeti-tudományos 
tapasztalatai mozgósításával változtassa meg. A szellemi termelési módban (ahol a szellemi termelés 
meghatározóvá válik), a szimbolizáció az egyik legfontosabb termelési tényező. 
  
  
3. Lehet könyvünknek olyan olvasója, aki az egész szellemi termelési mód koncepciót azzal sorolja a naiv 
utópiák körébe, hogy a jelenlegi szellemi állapotokra figyelmeztet: mind Magyarországon, mind a Föld 
túlnyomó részén az emberek többsége olyan (megfosztott-megnyomorított) szellemi állapotban van, 
hogy nemigen várható el tőle az az autonóm döntéshozatal, az az etikai tudatosság, az a kreatív szellemi 
aktivitás, amit mi a szellemi termelési mód kibontakozásának feltételeként kezelünk, s „mindenki” 
jövendő részvételeként feltételezünk. Ezen a tényen nincs mit vitatni. A társadalom jelentős részének 
szellemi állapota igen messze van a lehetséges optimumtól. De az ezzel kapcsolatos pesszimizmus 
megengedhetetlenül elitista. Elitizmus, arisztokratizmus, az emberek lenézése azt feltételezni, hogy 
többségük nem képes kellő szinten gondolkodni. Egyrészt az ember képességei nembeli képességek: amire 
az egyik képes, ha nem is ugyanolyan mértékben, s főleg nem ugyanolyan módon, de arra potenciálisan 
képes a másik is. Másrészt az ember alapvetően adaptív lény, mindig arra képes, amire a körülményei 



szorítják. A kapitalista termelési módban arra képes (tömegesen), ami felé a kapitalizmus tereli; a szellemi 
termelési módban a szellemi tevékenységek kerülhetnek hasonló mértékben előtérbe. Ez, amíg meg nem 
jelent a szellemi termelési mód társadalma, nem cáfolható, s így a passzivizáló kételkedés nem nevezhető 
konstruktív reakciónak. 
  
Az optimista forgatókönyvvel szemben súlyosabb ellenérv az az általános történelmi tapasztalat, hogy bár 
több ízben fordult úgy a társadalmak alakulása, hogy az egyik formáció viszonyaiból kinőtt egy annak 
ellentmondásait meghaladó, és így (legalább viszonylagosan) „fejlettebbnek”, „jobbnak” vagy 
„igazságosabbnak” minősíthető újabb társadalmi formáció, még gyakrabban következett be az, hogy a 
„továbbfejlődés” helyett az erőszakossá váló „éhesek” egyszerűen elsöprik a prosperálót, elveszik s 
felélik annak felhalmozott javait. Az ezen fejezet elején felsorolt forgatókönyv-lehetőségek között is 
számolnunk kellett ezzel a variációval is: azzal a lehetőséggel, hogy a kapitalizmus nem a fejlettebb 
szellemi termelési módnak adja át a helyét, hanem összeomlik és romjait a barbárság kiszámíthatatlan 
örvénylése temeti maga alá. 
  
A fejezet elején ezért is számoltunk – s kell számolnunk – azzal a lehetőséggel is, hogy a „szellemi 
termelési mód” egyik megvalósulási-továbbélési módja (egy olyan világban, amelynek lényeges tényezői 
sokak feltevése szerint Kína, India és az iszlám világ lesznek, de egy olyan világban is, amely kaotikussá 
esik szét) nem egy kifejlett, domináns termelési mód, hanem egy amolyan „Alapítvány”-szerű szellemi 
erőközpont lehet, mint a római birodalom összeomlásakor a kereszténység volt (amelynek túlélésében 
elválaszthatatlan Jézus kereszténysége, az eszmék kereszténysége, és Pálé, a páli egyházé). Az kétségtelen, 
hogy a (rómaivá – görög-rómaivá – tágított) kereszténységgel Róma (a görög-római antik világ) 
bukásában is megtalálta azt a továbbvivő szervezetet, amellyel a saját fejlődésében rejlő továbblépési lehetőséget 
(az új termelési mód, a feudális felé) át tudta vinni az őt elsöprő barbár világba. Lehet, hogy a szellemi 
termelési mód kezdeményei egy ideig ebben a szerepkörben, egy szellemiség-őrző zárvány formájában 
„élnek túl”, s ahhoz, hogy igazi termelési mód legyen belőlük, még – mint annak idején a római 
kezdeményeknek és a kereszténységnek a germán (s később keleten a szláv) társadalmak sajátosságaival – 
egyesülniük kell olyan sajátosságokkal, amelyek a kínai, indiai, iszlám, stb. társadalmak önfejlődéséből 
következnek{1727}, s azt ma még pontosan nem lehet meghatározni, hogy egy ilyen szintézisnek pontosan 
mik lehetnek az összetevői, s milyen is lehet/lesz maga a szintézis. 
  
(2005–2011, Budapest–Velem). 
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{1} A könyv megírásához az MTA Szociológiai Kutatóintézetében folytatott alapkutatásaink szolgáltatták a hátteret. 
{2} Ha az „értelmiség” jelentőségét hangsúlyozzuk, ez is a szó széles értelmében értendő, (amely magában foglalja a modern 
értelmiség kialakulása előtti, dominánsan szellemi munkát végző csoportokat, és azokat a csoportokat is, amelyek nem feltétlenül 
élnek szellemi munkából, de jelentős szellemi tevékenységgel járulnak hozzá a társadalom alakulásához) – minderről később 
még bőven, az ötödik fejezetben részletesen lesz szó. Mint ott majd kifejtjük, az „értelmiséget” a szellemi termelők egy 
történelmi alakváltozatának tartjuk, amely még e széles értelemben sem „örök” kategória, s jelenbeli történelmi jelentőségét egy 
olyan társadalom előkészítése adhatja meg, amelyben éppen a szellemi termelés (és az értelmiség, mint társadalmi csoport) 
elkülönült jellege szűnik meg. 
{3} Itt felmerülhet, hogy vajon valójában a „termelés” vagy a „gazdaság”-e a meghatározó kategória? A kapitalizmus sajátossága 
kétségkívül az, hogy a társadalom gazdasági alrendszerét teszi az egész társadalom meghatározójává, hiszen a tőke hatalma 
egyértelműen gazdasági természetű. A gazdaságnak viszont a kifejlett társadalmakban legalapvetőbb meghatározója a termelés – 
hiszen még amikor egy társadalom gazdasága például nagy mértékben a zsákmányolásra épül, akkor is, e zsákmány is többnyire 
termelő kultúrák erőfeszítéseiből származik –, s a termelés jelentősége fokozottan érvényes a kapitalizmusban. Vannak ugyan a 
kapitalizmusnak olyan szakaszai – és a virtuális tőkemozgásokat a középpontba helyező jelenkor éppen ilyen – amelyekben a 
gazdaság a termeléstől függetlenül is működőképesnek tűnik, ez azonban illúzió, minthogy a tőke csak a (termelő)munkából 
képes magát bővíteni és társadalmának sajátos ereje éppen a termelékenység (állandó) fejlődésén alapul. Ezért úgy véljük, a 
kapitalizmust specifikálhatjuk „gazdaságcentrikus” társadalomként, de működése megértéséhez a „termelés” a kulcsfogalom. 
{4} Gyakori a gondolkodás történetében, hogy amikor az adott társadalmi körülmények valamely összetevője – mint a 
kapitalizmusban a termelés – kiemelt szerepet kap, ez segíti elő annak felismerését, hogy ez az összetevő korábbi 
társadalmakban is fontos lehetett (s az lehet későbbi korokban is). Így jelent meg annak lehetősége is, hogy a korábbi 
társadalmakat – az antikvitást, a feudalizmust, stb. is – elsősorban a termelés bennük érvényesülő sajátos rendszerén keresztül 
jellemezzék, a kapitalizmussal és az azt majdan meghaladni képes társadalommal együtt. 
{5} Ezt szemléletileg egymástól igen távol eső, de a marxi életművet ismerő különböző szerzők egyaránt így látják: „A termelés 
igen tág értelemben értendő, a gazdasági termeléstől a szubjektivitás termeléséig” (Hardt–Negri, 2001, p. XVII). [Marx] „Azért 
tekinthető a rendszerparadigma úttörőjének, mert nem a kapitalizmus egyik vagy másik szféráját (vagy csak a politikait vagy 
csak a gazdaságit, vagy csak a társadalmit, vagy csak az ideológiait) tartotta szem előtt, hanem valamennyit együttvéve, és azok 
interakcióját elemezte. Azóta is a rendszerparadigmában gondolkodó kutatók egyik fő témája az, hogy miképpen hatnak ezek a 
szférák egymásra, és mikor mi a kauzalitás fő iránya. Marx rendszerszemléletben gondolkodott, amikor nem a kapitalizmus 
egyik vagy másik intézményét vizsgálta, hanem az intézmények együttesét; azaz nem a részt, hanem a rendszer egészét.” 
(Kornai, 2007, pp. 165-166). Ez a „rendszeregész” – amelyben a kulcsszerepet a termelés alapviszonyai játsszák – a „termelési 
mód”. 
{6} E gazdaság-centrizmus értelmezésében pedig megfontolható Mészáros István interpretációja is, mely szerint Marx nem 
gazdasági determinizmus szerint gondolkodik, hanem a gazdasági determinizmus világa ellen küzd: nem az ő szemlélete, hanem 
az általa ábrázolt világ alapszik gazdasági determinizmuson. (Mészáros, 1995, p. 893) „A tőke apologétái rendszerint Marx 
nyakába varrják saját vétkeiket, hogy mintegy föloldozhassák alóluk magukat avval, hogy fonák módon őt ítélik el miattuk. Így 
hát a gazdasági deterministák – mert valójában azok, amennyiben kritikátlanul azonosulnak a tőke álláspontjával és érdekeivel – 
elítélik Marxot, mint ’gazdasági deterministát’, amiért föltárni merészelte imádott rendszerük terjeszkedő gazdasági 
determinizmusát.” (Mészáros, 2010, pp. III/132, eredeti: Mészáros, 1995, p. 603). 
{7} Könyvünknek ezen első fejezetét lényegében a marxi életmű témánkkal összefüggésbe hozható gondolatai köré próbáljuk 
építeni. Reméljük, az olvasó számára később kiderül, hogy ez nem az államszocialista idők mindent a „marxista szentírással” 
igazoló citatológiája, s hogy – mint a főszövegben jeleztük – néhány alapvető kérdésben véleményünk igencsak eltér azoktól a 
szemléleti premisszáktól, amelyeket Marxnak szokás tulajdonítani. Ugyanakkor úgy véljük, hogy éppen a termelési mód 
kategóriájának használata és a kapitalizmus alternatívájának keresése olyan kiindulópontok, amelyek kifejtésében nem lehet az e 
kérdéseket először felvető Marxot megkerülni: kiindulni e tekintetben mindenképpen innen érdemes. 



{8} A mások, például Wittfogel által használt „hidraulikus társadalmak” kategória közvetlenebbül utal a termelési formára, ami 
ezeket a társadalmakat jellemzi, de a termelési mód leírására, lényegének megragadására ez sem pontos kategória, mert az 
„öntözéses földművelés” csak a domináns gazdasági ágat határozza meg, s nem mond semmit a tulajdonviszonyok jellegéről, és 
a termelésnek sajátos szellemi folyamatokat is magában foglaló szervezetéről, amelyek legalább annyira lényegi vonásai egy 
termelési módnak. (Hasonló megjelölés ez, mint az „ipari társadalom” a „kapitalizmus” helyett, ami, mint később látni fogjuk, 
ugyancsak nem alkalmas az adott formáció lényegének megragadására). 
{9} Kifejtésünk logikai menete szerint a „szellemi termelés” fogalmát az első fejezet utolsó alfejezetében, a „szellem” fogalmát 
pedig a negyedik fejezetben fogjuk definiálni. 
{10} A „ráépülést” a fentieknek megfelelően természetesen nem úgy értve, ahogy az épületek szintjeit húzzák sorban egymásra: (a 
kapitalizmus is a világ számos pontján a korábbiak lerombolásával, szervetlenül vett uralma alá társadalmakat); azt azonban 
utólag mindig látni lehet, hogy a korábbi forma miként hordta magában a későbbit, mi módon segítette elő annak térhódítását, 
s hogy a törések és szervetlen fejlemények ellenére az egyes termelési módok egészükben szervesen fejlődnek ki egymásból. 
Általában nem úgy, hogy az előző forma legfejlettebb szintje töretlen fokozatossággal továbbfejlődik az újba, hanem az 
„egyenlőtlen fejlődés” törvénye szerint inkább a korábbi forma „szabálytalan” elemeinek megerősödésén keresztül, sokszor 
külső hatások ösztönző befolyására is támaszkodva; a „szervességnek” azonban annyiban mindenképpen érvényesülni kell, – 
mint erre könyvünkben többször is visszatérünk majd –, hogy az új felhasználja, előbb vagy utóbb magába-integrálja, új 
tartalommal tölti meg (s elsősorban éppen a termelési mód tekintetében) a régi vívmányait, és egyúttal választ ad azokra és 
éppen azokra az ellentmondásokra, amelyek a régiben felmerültek és annak keretei között megoldhatatlanoknak bizonyultak. 
És éppen ezt és nem mást értjük „ráépülésen”. Enélkül bármely új társadalmi formáció valóban szervetlen fejlemény marad, és 
az adott közegben hosszabb távon nem képes integratív rendszerként működni. 
{11} Egyébként Baumannak igaza van, amikor a tézisnek azt az oldalát is kétségbe vonja, hogy „a filozófusok csak értelmezték a 
világot” – a felvilágosodás példáját említi, amelynek filozófusai nagyon is jelentős szerepet játszottak a gyakorlati 
„világváltoztatásban” is. (Bauman, 1987, p. 101). 
{12} Az egyes etikai rendszerek egyszerre tartalmaznak relatív, saját felfogásukat más emberi etikáktól elkülönítő elemeket, és 
„általános emberi” szempontokat. Ennek következtében egyfelől érvényes az a tétel, hogy az etikai igazságok relatívak, s nincs 
olyan kifejtett és gyakorolt etika, amely kizárólagos igazsággal bírna tőle eltérő etikákkal szemben: ami az egyik (jogos) 
szempontból etikus, az a másik (hasonlóképp jogos) szempontból nem az; másfelől – és ez legalább annyira lényeges – 
egyetlen, valóban etikának nevezhető rendszer sem áll meg anélkül, hogy ne tartalmazna „objektív”, nem-relatív, az emberi nem 
egésze, az emberiség szempontjainak megfelelő igazságokat. 
{13} Az egyes társadalmi formációknak, „termelési módoknak” megvan a maguk kulturális rendszere, mindennapi kultúrája, s 
nem is lehet sajátos termelési módokról beszélni, csak abban az esetben, ha a mindennapi életet, az egész kultúrát átfogóan 
történik rendszerszintű változás. A kulturális antropológiai megközelítés ebben az esetben azt jelenti, hogy a kulturális 
paradigmák sajátosságainak megfigyelése és leírása adja (legalábbis az egyik) alapot az adott formáció megértéséhez. 
{14} A „termelés” tehát ebben az értelemben nem pusztán a gazdaság egyik mozzanata, hanem maga a sajátos emberi tevékenység; a 
sajátos emberi létezés egyik alapvonása. 
{15} Marx erre két példát említ: a földtulajdonon alapuló (döntően mezőgazdasági) termelés és a tőkés alapú (jelentős mértékben 
ipari) termelés példáját. 
{16} Ezt a „kijelölik a befolyását” állítást más szavakkal így értelmezi: „általános megvilágítás ez, amelyben az összes egyéb részek 
megmártóznak, és amely különösségükben módosítja őket”. Vagyis a domináns termelésfajtából következő sajátos 

nézőpont uralkodóvá válik a társadalomban: ha a kapitalizmusban a pénzgazdálkodás (a kereskedelem és a pénzforgatás) 
illetve az ipar nézőpontja lesz uralkodóvá, (összefonódva a tőke-termelésben, ami e sajátos termelési mód lényege), ez azt jelenti, 
hogy minden egyéb termelésfajtában (például a korábbi társadalmakban dominált mezőgazdaságban is) a pénzgazdálkodás és az 
iparszerű szemlélet (s alapvetően a tőkehaszonra való törekvés) válik jellemzővé, mint ahogy a pénzgazdálkodás, az ipar (és 
alapvetően a tőke) logikája hatja át a társadalom intézményeit, vele adekvát megnyilvánulásokat híva életre a filozófiában, az 
etikában, a tudományokban, művészetekben, a mindennapi érintkezési viszonyokban, stb. 



{17} Ezért is tekinti különböző termelési módoknak Marx a nagy közmunkákra (elsősorban az öntözéses földművelésre) épített 
adóbirodalmak termelését, a kisparcellás magángazdaságokra épített antik polisz világát és a nagy magán-földbirtokok által 
dominált feudális gazdaságot, annak ellenére, hogy – például a kapitalizmussal ellentétben – mindegyikben a földművelés a 
domináns termelési ág: A termelés egészen más módja alakul ugyanis ki ezekben a különböző társadalmi formációkban, 
összefüggésben a tulajdonviszonyokkal és az egyéb viszonyokkal, amelyek a földet megművelő, illetve tulajdonló, a föld 
használatáról rendelkező embereket összekötik. 
{18} Az elosztás, a tulajdon tehát meghatározói a termelésnek, de a marxi felfogásban a termelés mint rendszer részét alkotják 
(hiszen a termelés az az aktív oldal, amely megteremti az elosztás és a tulajdon alapjait). S egy – a látszólag a termeléstől 
független – jelenségről, a katonai hódításról is azt mutatja ki, hogy az miképpen része, s (a kölcsönös meghatározottságnak 
megfelelően) meghatározottja is a termelésnek (amire a 3. lábjegyzetben mi is utaltunk): „Minden hódításnál három dolog 
lehetséges. A hódító nép a meghódítottat aláveti saját termelési módjának (…); vagy meghagyja a régi termelési módot, és 
megelégszik sarccal (…); vagy kölcsönhatás áll be, miáltal valami új jön létre, egy szintézis (részben a germán hódításoknál). 
Valamennyi esetben a termelési mód, akár a hódító népé, akár a meghódítotté, akár a kettő egybeolvadásából származó, 
meghatározza a kialakuló új elosztást. (…) Hagyományos elképzelés, hogy bizonyos időszakokban csakis rablásból éltek. De 
hogy rablás lehessen, kell legyen valami rabolni való, tehát termelés. És a rablás módját magát is a termelés módja határozza 
meg. Egy stock-jobbing nationt pl. nem lehet oly módon megrabolni, mint egy tehénpásztor nemzetet.” (Marx, 1984, MEM, 
46/I. p. 24.). 
{19} Például az alábbi szövegben: „Megragadom az alkalmat, hogy röviden visszautasítsak egy ellenvetést, amelyet egy német 
amerikai lap tett nekem, amikor Zur Kritik der politischen Ökonomie (Adalékok a politikai gazdaságtan bírálatához) című 
írásom megjelent 1859-ben. E lap szerint az a nézetem, hogy a meghatározott termelési mód és a neki mindenkor megfelelő 
termelőviszonyok, szóval ’a társadalom gazdasági struktúrája az a reális alap, amelyen egy jogi és politikai felépítmény 
emelkedik és amelynek meghatározott társadalmi tudatformák felelnek meg’ és hogy ’az anyagi élet termelési módja határozza 
meg a társadalmi, politikai és szellemi életfolyamatot általában’ – mindez igaz ugyan a mai világra, (…) de sem a középkorra, 
ahol a katolicizmus, sem Athénra és Rómára, ahol a politika volt az uralkodó. (…) Annyi bizonyos, hogy a középkor nem 
élhetett katolicizmusból, sem az antik világ a politikából. Ellenkezőleg az a mód, ahogy az életüket termelték, magyarázza meg, 
miért játszotta ott a politika, itt a katolicizmus a főszerepet.” (Marx, 1951, p. I/93, 33 lj.). Az utolsó mondat (más 
szöveghelyekkel együtt) alkalmat ad arra, hogy Marx termelés-felfogását gazdasági determinizmusként értelmezzék: nyilván nem 
csupán az élet termelésének módja magyarázza meg a politika vagy a katolicizmus szerepét. Vagy hogy egy sokat idézett 
passzusára utaljunk: „Nem az emberek tudata az, ami létüket, hanem megfordítva, társadalmi létük az, amely tudatukat 
meghatározza”. (Marx, 1965. MEM 13. p. 6). Ezek a megfogalmazások kétségkívül egyoldalúak, hiszen másutt a marxi 
szövegek is azt sugallják, hogy a meghatározottság kölcsönös. 
{20} S hasonlóképpen nyitott teret a legkülönfélébb társadalomtudományok művelői előtt, hogy Marx társadalom-leírásában 
egyes, a társadalmi rendszer működése szempontjából meghatározó tényezők elemzését nem dolgozza ki részletesen, ezeket 
(például a vallás szerepe, az intézmények jelentősége, a szimbólumok hatása, kultúrák-népek keveredése, stb.) viszont ők 
hangsúlyozzák gyakran egyoldalúan. 
{21} Harvey így foglalja össze a marxi nézőpontot: „A társadalmi változás a kapitalizmus politikai testének – amelyet a 
gyakorlatok és módszerek együtteseként szemlélünk – hét aspektusa közötti kapcsolatrendszer dialektikus kifejtéséből érthető 
meg. Ezek: 
a) a termelés, a csere és a fogyasztás technológiai és szervezeti formái; 
b) a természeti környezethez fűződő kapcsolatok; 
c) az emberek közötti társadalmi kapcsolatok; 
d) a világról alkotott gondolati koncepciók, beleértve az ismereteket, a kulturális felfogásokat és hiteket; 
e) a munkafolyamatok, és az egyes áruk, szolgáltatások földrajzi elosztása és viszonyulásuk termelése; 
f) az intézményi, törvényi és kormányzati struktúrák; 
g) a társadalmi reprodukciót alátámasztó mindennapi élet működése. 



Ezen aspektusok mindegyikének megvan a maga belső dinamikája, a saját feszültségeik és ellentmondásaik (gondoljunk csak ‘a 
világról alkotott gondolati koncepciókra’), ám kölcsönösen függenek egymástól és hatással vannak egymásra. A kapitalizmusba 
való átmenetre mind a hét aspektus együttesen gyakorolt hatást. Az új technológiákat nem ismerhették volna fel és nem 
alkalmazhatták volna a világról alkotott új koncepciók nélkül (ideértve a természethez való viszonyt és a társadalmi 
kapcsolatokat is). A társadalomelméleti szakemberek általában hajlamosak csak az egyik vagy másik aspektusra koncentrálni, és 
azt tenni meg az összes változást kirobbantó szikrának. (…) Az összes aspektus közötti dialektikus mozgás az, ami 
számít.”(Harvey, 2010, p. 36. Kiem.: K.Á. – K.G.). Ez mindenesetre jobban hasonlít Marx termelési mód-felfogására, mint azt 
a pusztán a termeléssel, mint gazdasági folyamattal jellemző vulgarizálóké, bár a figyelembe vett tényezőknek a mágikus hétre 
való redukálása is skolasztikus leegyszerűsítés. 
{22} „A termelés közvetlenül fogyasztás is. Kettős fogyasztás, szubjektív és objektív; az egyén, aki a megtermelésben kifejti 
képességeit, ki is adja, el is fogyasztja azokat a termelés aktusaiban, teljesen úgy, mint ahogy a természetes nemzés életerők 
fogyasztása. Másodszor: a termelési eszközök fogyasztása, amelyeket használnak és elhasználnak, és részben (mint pl. a 
tüzelésnél) megint általános elemeikre bomlanak. Ugyanígy a nyersanyag fogyasztása, amely nem marad meg természetes 
alakjában és mivoltában, hanem felemésztődik. Maga a termelés aktusa ezért minden mozzanatában a fogyasztás aktusa is.” 
(Marx, 1984, MEM, 46/I. p. 17). „Termelés nélkül nincs fogyasztás; de fogyasztás nélkül sincs termelés, mivel a termelés így 
céltalan volna. A fogyasztás kettősen termeli a termelést: 1. Azáltal, hogy a termék csak a fogyasztásban válik valóságos 
termékké. Pl. egy ruha csak a viselés aktusával válik valóban ruhává. (…) 2. Azáltal, hogy a fogyasztás hozza létre az új termelés 
szükségletét, tehát a termelésnek azt az eszmei, belsőleg hajtó okát, mely annak előfeltétele. A fogyasztás hozza létre a termelés 
törekvését; létrehozza a tárgyat is, amely célmeghatározóan tevékenykedik a termelésben. (…) Szükséglet nélkül nincs termelés. 
De a fogyasztás újratermeli a szükségletet.” (Marx, 1984, MEM, 46/I. pp. 18-19.) „A tárgy nem egyáltalában tárgy, hanem egy 
meghatározott tárgy, amelyet egy meghatározott módon kell elfogyasztani, s ezt a módot megint maga a termelés közvetíti. Az 
éhség éhség, de az az éhség, amely késsel és villával fogyasztott főtt hússal elégül ki, más éhség, mint az, amely a nyers húst kéz, 
köröm és fog segítségével falja fel. Nemcsak a fogyasztás tárgyát, hanem a fogyasztás módját is termeli ezért a termelés, 
nemcsak objektíven, hanem szubjektíven is.” „A termelés ennélfogva termeli a fogyasztást. 1. Azáltal, hogy létrehozza számára 
az anyagot; 2. Azáltal, hogy meghatározza a fogyasztás módját; 3. Azáltal, hogy az általa először tárgyként tételezett termékeket 
előállítja mint szükségletet a fogyasztóban. Megtermeli ennélfogva a fogyasztás tárgyát, a fogyasztás módját, a fogyasztás 
törekvését. Ugyanígy a fogyasztás megtermeli a termelő hajlamát, azáltal, hogy mint célmeghatározó szükséglet ösztökéli őt. A 
fogyasztás és termelés közötti azonosságok tehát háromszorosan jelennek meg: 1. Közvetlen azonosság: a termelés fogyasztás; 
a fogyasztás termelés. (…) 2. Hogy mindegyikük a másik eszközeként jelenik meg; közvetítik egymást; amit úgy fejeznek ki, 
hogy kölcsönösen függenek egymástól (…) A termelés létrehozza az anyagot mint külsőleges tárgyat a fogyasztás számára; a 
fogyasztás létrehozza a szükségletet mint belsőleges tárgyat, mint célt a termelés számára. (…) 3. Mindegyikük nemcsak 
közvetlenül a másik, s nem csak közvetítője a másiknak, hanem mindegyikük azáltal, hogy végbemegy, létrehozza a másikat: 
önmagát mint a másikat. A fogyasztás viszi csak végbe a termelés aktusát, azáltal, hogy a terméket, mint terméket bevégzi, 
azáltal, hogy feloldja, önálló dologi formáját felemészti” (Marx, 1984, MEM, 46/I. pp. 19-20.). Ebben az érvelésben a Marx 
által alkalmazott „dialektika” sokak szemében rabulisztikának hathat; a német filozófusok dialektikája az angolszász 
empirizmuson vagy a francia analitikán felnőtt gondolkodók szemében gyakran csak a fogalmak megengedhetetlen egymásba 
csúsztatása, a kategóriákkal folytatott zsonglőrködés. A „német” dialektika azonban csupán egy nagyon is valóságos tény-
összefüggésre reagál, arra ugyanis, hogy a világot leíró kategóriák emberi segédeszközök lévén sosem alkalmasak a világ 
rendkívül bonyolult kölcsönhatásainak megragadására; a fogalmi-kategoriális elkülönítés mindig olyan leegyszerűsítés, amely a 
leírt jelenség-együttes pontatlan, hiányos ábrázolása lehet csupán. Ezért szükség van annak kifejtésére is, hogy az elkülönített 
pólusok valójában egyszerre vannak egymással a különbség és az azonosság viszonyában, s a dialektikus megfogalmazások a 
kategóriák elkülönítésén alapuló gondolkodásnak ezt a korrekcióját próbálják csupán végrehajtani. 
{23} Az ilyen, egymást kölcsönösen meghatározó tényezők esetében tehát nem körben forgó definícióról van szó: számos 
létforma eleve más létformákkal egyszerre, az egymással való kölcsönhatásban létezik (mint a „fizikai” testek vagy „kémiai” 
anyagok); gyakran eleve viszonyként keletkezik: együtt jönnek létre, feltételezve a másik jelenlétét is, de ha keletkezésük nem is 



egyidejű, a későbbiekben akkor is csak egymás hatása által tudnak fennmaradni, illetve különböző állapotaik egymás hatására 
alakulnak. Az esetek nagy részében meghatározható a döntő mozzanat: (visszatérve termelés és tulajdon viszonyához) a 
különböző termelésfajták elkülönülése (a munkamegosztás) például időben megelőzheti a tulajdonviszonyok kialakulását, – s a 
termelés módja meghatározza azt is, hogy mit és hogyan lehet tulajdonolni (állatokat? terményt? termelőeszközöket? 
értékmérőt? stb.) – a kialakult tulajdonviszonyoknak viszont döntő szerepük van abban, hogy következményükként milyen 
termelésfajta kerül előtérbe, (és így tovább). 
{24} Azt a prezencionista (egyoldalúan jelenorientált) érvet, miszerint egy tizenkilencedik századi gondolkodó kategóriája eleve 
nem lehet érvényes a huszonegyedik században, nem vehetjük komolyan: ókori gondolkodók számos kategóriája bizonyul 
nagyon jól használhatónak – évezredek múltán is. (Marx kritikusai egyébként gyakran úgy járnak el, hogy kiragadják a marxi 
elemzések egyes elavult elemeit – például a munka elnyomorodásának tételét – és azt a rengeteg összefüggést, amit az elemzés 
ettől függetlenül feltár, mellőzik. Természetesen nagyon fontos kimutatni a marxi elmélet tévedéseit is, amire mi is kísérletet 
fogunk tenni, de elfogulatlan megítélő számára egyes elemek téves volta, elavulása nem bizonyítja egy elméleti rendszer 
egészének, illetve az elemzés többi részének téves voltát vagy elavulását). Mészáros István ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozza, 
hogy: „Ha például a múltban mindenáron védelmezni kellett állítólagos tételét a ’proletariátus elnyomorodásáról’, ma ugyanezt 
ad nauseam idézik, mint magáért beszélő cáfolatát Marx egész rendszerének, dacára annak a ténynek, hogy ő világosan számolt a 
munkás ’jólétének’ lehetőségeivel is (…) amit ma álnok kritikusai, éppoly kényelmesen mellőznek, mint ahogy délibábos 
agyonegyszerűsítő ’védelmezői’ tették a múltban.” (Mészáros, 2009, pp. II/223-224, eredeti: Mészáros, 1995, p. 427). 
{25} Ahogy a Német ideológia fogalmaz: „az embereknek ahhoz, hogy ’történelmet csinálhassanak’, meg kell élniök”. (Marx–
Engels, 1960/2, MEM, 3, pp. 29.). 
{26} Ugyanakkor a termelés (mint ezt fentebb érzékeltetni próbáltuk, nem csak anyagi javak termelése. A „termelés” továbbá 
egészen más, mint az állati eszközhasználat. Az ember egyik legfőbb sajátossága, amellyel: „kidolgozza magát a természetből”, 
vagyis amellyel új minőséget visz a természet mozgásai közé, az, hogy más emberekkel való együttműködésben a közös 
tevékenység által megváltoztatják a létfeltételeket, illetve célzatosan és folyamatosan új létfeltételeket hoznak létre, értve ezen 
önmagukat, és az együttműködésük alapjául szolgáló s annak eredményeként létrejövő társadalmat is. A társadalom állandó 
alakítása, az ember önművelése is termelés: az ember olyan lény, akinek létezése e tág értelemben vett termelés nélkül nem 
tekinthető igazán emberi létezésnek. (Hogy a „természetből való kidolgozódás” – mint a huszadik század végén felmerült – 
gyakorlatilag a természettel való szembekerülést, a természeti feltételek rombolását jelenti, nem szükségszerű; a „termelés” nem 
eleve ellenséges a természeti létezéssel: a létfeltételek változtatása, vagyis a termelés éppenséggel irányulhat a természettel való 
összhang tudatos fokozására is). 
{27} Ha felmerülhet, hogy korábbi koroknak talán nem ez az adekvát kategóriája, ez éppen azért merülhet fel, mert e korábbi 
korok még nem absztrahálták a termelés-fogalmat, ezért önleírásukat más magyarázó elvekre építették. Ám ha a kategóriák – 
mint Marx maga definiálja –, létmeghatározások, akkor azok a kategóriák, amelyek köré a korábbi korok társadalmukat 
felépítették, e korok létviszonyaiban is meghatározóak, s így a Marx által fentebb emlegetett kritikának (és az azóta publikált, a 
marxi álláspontot hasonló szemszögből bíráló történelemértelmezések sokaságának) is megvan a maga igazsága. Bár egyfelől 
Marxnak is igaza van, amikor az antikvitás vagy a feudalizmus világát „termelési módként” írja le, (hiszen aligha tagadható, 
hogy az e korszakokban domináns sajátos termelési módok nagyon is jellemzőek voltak a maguk korára), ugyanakkor e 
„termelési módok” adekvát ábrázolása lehet a bennük uralkodó tudatformák alapján történő, nem a termelésre koncentráló 
leírásuk is. A lényeg azonban az, hogy a korábbi fogalmi rendszer(ek)ben elgondolt, illetve a termelés kategóriája köré épített 
fogalomrendszer alapján történő ábrázolások nem zárják ki egymást: az európai középkor egy meghatározott termelési mód is, 
területfoglaló küzdelmek kora is, és a kereszténység önfejlődéséből is levezethető. 
{28} Természetesen vannak a termelésnél átfogóbb kategóriák. Maga a „társadalom” fogalma is ilyen, ám a „termelés(i mód)” 
kategória éppen a különböző társadalmak eltérésének megértéséhez kínálkozik specifikáló kulcsmozzanatként. A „gazdaság” 
kategóriával pedig kölcsönös tartalmazási viszonyban áll a „termelés”: a gazdaságnak is vannak termelésen kívüli, a termelésnek 
is gazdaságon kívüli mozzanatai (abban a tágabb termelés-definícióban, amely szellemi javak, képességek, ideák, stb. termelését 
is feltételezi). E két kategória közül az – a 3.lábjegyzetben már említett érv – szól a „termelés” fogalmának preferálása mellett, 



hogy míg a gazdaságnak egyértelműen meghatározó mozzanata a termelés, a termelésnek nem feltétlenül meghatározó 
mozzanata a gazdaság – s ha jelen könyvünk alaptételei igazolódnak, akkor egyre kevésbé is lesz az. A „termelés” kategória 
társadalom-, és történelemértelmező szerepét azonban a „marxista” gondolatokat megkerülni-kiiktatni szándékozók egyébként 
legtöbbször nem ezzel a két, valóban átfogó terminussal igyekeznek helyettesíteni, hanem olyan értelmezési rendszerekkel – 
eszmék története, politikatörténet, intézmények, habitusok, attitűdök története, stb. – amelyek ugyan hasznos és értelmes 
leírásai a társadalmi lét egy-egy (önmozgással is bíró) összetevőjének, de semmiképpen sem átfogóbbak a tág értelemben vett 
termelésnél. 
{29} Itt és az ezzel kapcsolatos alábbi érveléseinkben Gramsci következő gondolatmenetével értünk egyet: „A történelmi-kritikai 
problémák felvetésekor a tudományos vitát nem úgy kell felfogni, mint valami bírósági eljárást, ahol van egy vádlott és van egy 
ügyész, akinek hivatali kötelessége bebizonyítani, hogy a vádlott bűnös és megérett rá, hogy kivonják a forgalomból. A 
tudományos vitában, miután feltételezzük, hogy a résztvevők érdeke az igazság keresése és a tudomány haladása, az bizonyul 
’haladottabbnak’, aki arra az álláspontra helyezkedik, hogy az ellenfél kifejezhet olyan követelményt, amely – ha alárendelt mozzanatként is – 
beilleszthető a saját konstrukciójába.” (Gramsci, 1974, p. 65). (Kiem.: K.Á. – K.G.) 
{30} Azt persze talán említeni sem kell, hogy bár e korszakok lényegileg különbözőek, a korszakok között éles határvonalat húzni 
nem lehetséges és nem is szabad (az erre használt évszámok csak szimbolikus jelentőségűek, egy-egy jelentős, a korszakváltás 
szempontjából meghatározó változást igyekeznek egy-egy, a változást elindító vagy szentesítő fontos eseményhez kötni, de 
maguk a paradigmatikus, egy új termelésfajta dominanciájához vezető változások nyilvánvalóan mindig folyamatosan, 
évtizedeken-évszázadokon át zajlanak). 
{31} Éppen a sok tényező együtthatása a lényeg. Castells írja, hogy a társadalomban a változások mélysége annak függvénye, hogy 
azok milyen mértékig hatják át a társadalom egész szerkezetét. (A kínai nyomtatás példáját említi, aminek azért volt kisebb a 
hatása, mint Európában Gutenberg kezdeményezésének, mert Kínában a társadalom többsége nem tudott írni/olvasni, s így az 
új elem a termelésbe kevésbé kapcsolódott be. Az új jelenségek hatását tehát, keletkezzenek az újdonságok, a technika, a tudomány, az 
intézmények, az emberi kapcsolatok területén, vagy bármely más területén a társadalomnak, (Castells szerint is) az határozza 
meg, hogy hatásaik milyen mértékben képesek szétterjedni a társadalom egyéb területeire, illetve, hogy mennyire 
harmonizálnak, mennyire erősítik fel egymás hatását az egyéb területeken megjelenő változásokkal, mennyire tud azokkal 
egységesen ható rendszerré összeállni. (Castells, 2005, 67.old. 11.lj). 
{32} Marxék sok helyütt érzékeltetik, hogy (a későbbi sztálini értelmezéssel szemben) a technikai-gazdasági fejlődés és a társadalom 
viszonyai nem külön tényezők, (és nem egyirányú determináció köti össze őket), hanem egymásban is jelen vannak: „egy 
meghatározott termelési mód vagy ipari fejlődési fok mindig az együttműködés meghatározott módjával vagy meghatározott 
társadalmi fejlődési fokkal jár együtt, és az együttműködésnek ez a módja maga is ’termelőerő’”. (Marx–Engels, 1960/2, MEM, 3, p. 30. 
Kiem.: K.Á. – K.G.)) 
{33} Mumford elemzésében például: „Amint az gyakran megesik, a korábbi kultúra elutasított tényezője (vadászás) vált a 
mezőgazdasági közösségben az új uralkodó elemmé, csakhogy most már egy magasabb rendű település vezetésének a 
szolgálatába kellett állnia. A fegyverek ekkor már nemcsak azt a célt szolgálták, hogy állatokat öljenek meg velük, hanem azt is, 
hogy embereket félemlítsenek meg – embereknek parancsoljanak azok, akiknek kezében fegyver van”. (Mumford, 1985, p. 32.). 
Ez a Mumford-szöveg igencsak baráti viszonyban áll azzal a korábban említett marxi definícióval, mely szerint „Minden 
társadalmi formában egy meghatározott termelés az, amely kijelöli valamennyi többi termelésnek – és amelynek viszonyai 
ennélfogva kijelölik valamennyi többi viszonynak – a rangját és befolyását.” 
{34} Vagy éppen – mint Bourdieu-nél – habitusok rendszereként. „A habitus, mintegy olyan szervezetként, amit a csoport 
megszerzett magának, s ami a csoportra sajátosan jellemző, a kollektív emlékezet anyagi bázisaként működik. A csoport 
eszköze lévén, az utódokban reprodukálja az elődök tapasztalatait, vagy egyszerűbben, az utódokban reprodukálja az elődöket. 
A szerzett jellemzők habitus által közvetített társadalmi átörökítése nyújtja az egyik leghatékonyabb eszközt a csoport számára 
ahhoz, hogy csoportként maradjon fenn, és hogy biológiai mulandósága ellenére megőrizze sajátos létezési módját.” (Bourdieu, 
1978, pp. 270-271) A „habitus” Bourdieu-i fogalmát azért tartjuk itt érdemesnek a kiemelésre, mert az a szerep, amit ő a 
habitusnak tulajdonít egy termelési mód egészének újratermelésében is igen jelentős; minden társadalom önfenntartásában, s 



így a kapitalizmus ön-újratermelésében is igen jelentős a viszonyok által kialakított össztársadalmi „habitus”: a jellegzetes 
kapitalista (polgári, individualista, versengő, stb.) attitűd, amely valamilyen szinten a tőkés termelési mód uralma idején a 
társadalom csaknem minden egyedében megjelenik, s ez legalább olyan fontos tényezője a termelési mód fennmaradásának, 
mint az annak uralmát biztosító jogrendszer vagy magának a piacnak a törvényei. 
{35} Ugyanennek egy mai interpretációját olvashatjuk Hardtnál és Negrinél, akik bemutatják, hogy a hegemón termelési forma – 
például az utóbbi századokban az ipar – miként alakítja át a maga képére, miként igazítja a maga munkaformáihoz, 
életritmusához, stb. a többi termelési formát, (például a mezőgazdaságot), de az olyan életterületeket is, mint az iskola, a 
hadsereg vagy akár a család világa. Azt is hangsúlyozzák, hogy mindezek a különböző területek természetesen megőrzik 
különbözőségüket is, a lényeg azonban az, hogy mindenképpen megjelennek bennük a hegemón termelési formával közös 
elemek is. „In any economic system there are numerous different forms of labor that exist side by side, but there is always one 
figure of labor that exerts hegemony over the others. This hegemonic figure serves as a vortex that gradually transforms other 
figures to adopt its central qualities. The hegemonic figure is not dominant in quantitative terms but rather in the way it exerts 
a power of transformation over others. Hegemony here designates a tendency. In the nineteenth and twentieth century, 
industrial labor was hegemonic in the global economy even though it remained a minority in quantitative terms with respect to 
other forms of production such as agriculture.” „Not only the mechanical practices but also the rhythms of life of industrial 
labor and its working day gradually transformed all other social institutions, such as the family, the school, and the military. The 
transformed laboring practices , in fields such as indistrualized agriculture, of course, always remained different from industry, 
but they also increasingly shared elements in common.” (Hardt–Negri, 2004, p. 107) 
{36} „Az a sajátos gazdasági forma, amelyben a meg nem fizetett többletmunkát a közvetlen termelőkből kisajtolják, 
meghatározza az uralmi és szolgasági viszonyt, ahogyan az közvetlenül magából a termelésből kisarjad, és meghatározó módon 
ismét visszahat erre. De ezen a formán alapul a magukból a termelési viszonyokból kinövő gazdasági közösség egész alakzata s 
ezzel sajátos politikai alakja is. Mindig a termelési feltételek tulajdonosainak a közvetlen termelőhöz való közvetlen viszonya 
(…) az a viszony, amelyben az egész társadalmi szerkezetnek, következésképpen a szuverenitási és függőségi viszony politikai 
formájának, egyszóval a mindenkori sajátos államformának legbensőbb titkát, rejtett alapját megtaláljuk. Ez nem zárja ki azt, 
hogy ugyanaz a gazdasági alap – ti. fő feltételeiben ugyanaz – számtalan különböző tapasztalati körülmény, természeti feltétel, 
különböző faji viszonyok, kívülről jövő történelmi hatások stb. következtében végtelen sok változatot és fokozatot mutathat 
megjelenésében, amit csak e tapasztalatilag adott körülmények elemzése útján lehet megérteni.” (Marx, 1951, p. III/858). 
{37} Szükség van azonban még egy pontosításra. Bár a „termelési mód” soktényezős, komplex rendszer, és lényegi sajátosságai 
igen sok mindenben meghatározzák egy társadalom életét, olyannyira, hogy sok más társadalmi tényezőhöz képest egyfajta 
metarendszernek tekinthető, nem egyetlen metarendszere a társadalomnak. Vannak olyan meghatározói az emberiség életének, 
amelyek nem értelmezhetőek a termelési mód elméletével: egyes elemeik igazodnak ahhoz, de egészükben annak strukturáló 
hatásait átmetsző, attól független rendszerképző erőknek tekinthetők. (És egyik sem „átfogóbb” a másiknál: bizonyos 
szempontból az egyik, más szempontból a másik az „átfogóbb”). A két nem közti viszonyok például nagymértékben igazodnak 
(a termelési módtól függő) osztályviszonyokhoz, sokszor jelképeivé is válnak azoknak, de férfi és nő egymásra vonatkozása 
nem szorítható be pusztán ezekbe a viszonyokba. A „civilizációk versenye” sok elemében szintén értelmezhető a világrendszer-
elmélet centrum-periféria viszonyaival, a nemzetek-kultúrák között kialakult alá-, és fölérendelt helyzettel, vagyis a termelési 
módból következő osztály-jellegű ellentétekkel, de szintén nem fedhető le pusztán a termelési mód elméletével, (sőt, a 
különböző civilizációk ütközésének sokszor még termelési mód-változtató hatása is lehet). És még igen sok ilyen példa 
hozható: ha a termelés valóban igen átfogó kategória is, egyetlen olyan kategóriája sincs az emberi létnek, amely egyedül 
értelmezhetné a létviszonyokat, amely tartalmazhatná az összes többi meghatározó elemet. A lényeg az, hogy bár ebben a 
könyvben (az ebben az alfejezetben felsorakoztatott érvekre támaszkodva) kiemelt kategóriaként kezeljük a „termelési módot”, 
s úgy véljük, eredményesen értelmezhetjük vele mind jelen társadalmunkat, mind annak lehetséges alternatíváját, tisztában 
vagyunk azzal, hogy világunknak ez akkor is csak csak egyik dimenziója (s a valóság redukciója, hogy ezt a dimenziót körbejárva 
nem érintjük a többi lehetséges dimenzió, a többi lehetséges metarendszer nyilvánvalóan szintén jelenlévő, és a termelési mód 



alakulásában is szerepet játszható hatásait); s így a könyv kiinduló kérdésére („Mi az a világ, amelyben élünk?”) adott válaszunk 
is csak egy a lehetséges válaszok közül. 
{38} A tőkés termelési mód sajátosságait Marx óta sokan és e társadalom nagyon sok részösszefüggését feltáró alapossággal 
tárgyalták. Mi itt most csak érintjük e termelési módnak (a szellemi termelési mód szempontjából) leglényegesebbnek tartott 
vonásait. 
{39} „Másodszor. A tőkés termelési mód második sajátosan jellemző vonása az értéktöbblet-termelés mint a termelés közvetlen 
célja és meghatározó indítéka. (…) Az érték és az értéktöbblet kedvéért folyó termelés (…) magában foglalja azt az állandóan 
ható tendenciát, hogy az áru termeléséhez szükséges munkaidőt, vagyis az áru értékét a mindenkori társadalmi átlag alá 
csökkentsék. Az a törekvés, hogy az önköltségi árat minimumára csökkentsék, a legerősebb ösztönzővé válik a munka 
társadalmi termelőerejének fokozására, amely azonban itt csak a tőke termelőereje állandó fokozásának látszik. (…) Az a 
hatalom, amelyre a tőkés mint a tőke megszemélyesülése a közvetlen termelési folyamatban szert tesz, az a társadalmi funkció, 
amelyet mint a termelés vezetője és ura betölt, lényegileg különbözik a rabszolgákkal, jobbágyokkal, stb. folytatott termelésen 
alapuló hatalomtól. Ugyanakkor, amikor a tőkés termelés alapján, a közvetlen termelők tömegével termelésük társadalmi jellege 
szigorú szabályozó hatalom, és a munkafolyamat tökéletes hierarchiába tagolt társadalmi gépezete formájában áll szemben – ez 
a hatalom azonban hordozóit csak mint a munkafeltételeknek a munkával való megszemélyesülését illeti meg, nem pedig, 
ahogyan a korábbi termelési formákban, mint politikai vagy teokratikus uralkodókat” (Marx, 1951, III. pp. 951-952.) 
{40} A tőkés rendszerben mindenképpen jellemző, amit a közelmúlt kelet-európai rendszerváltásaikor oly gyakran lehetett hallani, 
tudniillik, hogy a tőkés világrendszerbe újra betagozódó volt „szocialista” államoknak létszükségletük a multinacionális tőke 
beáramlása, mert nélküle ezek az országok „tőkeszegények”. Ugyanezt mondja a mindenkori tőke a mindenkori munkásnak: 
„nélkülem a te munkád semmit sem tud kezdeni”. (Ebben az összefüggésben csak az marad figyelmen kívül, hogy miből is 
származik a lehetőségkülönbség: a munkavégző „tőkeszegénysége” és a tőketulajdonos aktivitásképessége. Amit a szélsőséges 
apológia néha felvet, tudniillik hogy egyéni képességek különbségéről van szó, és tőkés a vállalkozóbb hajlamú emberből lesz, 
ez éppoly kevéssé világítja meg egy termelési mód alapjainak kialakulását, mint a másik szélsőséges magyarázat, tudniillik, hogy 
mindig az erőszakosabbak és erősebbek hajtják uralmuk alá a gyengébbeket. Esetenként természetesen előnyt jelenthet az 
erőkoncentráció éppúgy mint a vállalkozó hajlam, – a tőkék keletkezésére vonatkozó kutatások eredményei azt mutatják, hogy 
a személyes képességeknek kétségkívül van szerepe az ilyen folyamatokban, de /legalábbis a mai viszonyok között/ a 
feltételezettnél jóval alacsonyabb százalékban –, ám társadalmi rendszer éppen hogy csak olyan viszonyokból lesz, ahol e 
viszonyoknak nagyobb a meghatározó erejük, mint az egyéni képességkülönbségeknek, s ezért a legkülönfélébb képesség-
összetételek esetén is – tehát egy társadalom minden szeletében – érvényesülni tudnak.) 
{41} Többen vitatják – erre a marxi szövegek is néhol alapot adnak – hogy a prekapitalista társadalmak ugyanúgy 
osztálytársadalmaknak nevezhetőek-e, mint a kapitalizmus. Ugyanúgy nyilván nem, hiszen minden termelési mód egészen 
másképpen szerveződik rendszerré, s ezért hasznos például az a megkülönböztetés, amely a kapitalista osztálytársadalommal 
szemben a feudalizmus világát rendi társadalomként jellemzi. Mindenképpen megfontolandó azonban az a marxi állítás is, hogy 
ugyanakkor a különböző termelési módoknak közös vonása az, hogy a bennük uralkodó termelési viszony egyúttal a tulajdonosok és a 
munkavégzők nagycsoportjainak a tulajdonviszony által meghatározott jellegű egymásra-vonatkozását is jelenti (ez az 
„osztályviszony”). Ebből a szempontból például a földesúr és jobbágy „ugyanúgy” a tulajdonviszonyon (esetükben a 
földtulajdonon), annak az adott társadalomban uralkodóvá tett jogi szabályozásán keresztül vonatkozik egymásra, mint a 
kapitalizmusban a tőkés és a munkás, s ugyanúgy ez az alapviszony határozza meg társadalmi szerepük legfőbb sajátosságait. 
{42} A kölcsönös „vágyakozás” mértéke sem egyforma, a munkás sokkal mélyebben vágyik arra, hogy az általa megtermelt tőke ne 
legyen tőle elidegenült, mint a tőkés arra, hogy ő legyen az aktív munkavégző, hogy a közvetlen, értékteremtő munka 
élvezetétől való elidegenültsége feloldódjék. 
{43} Ha elfogadjuk azt a kiinduló tételt, hogy az egyes termelési módok egymástól való különbségének leglényegibb 
meghatározója a tulajdonviszony jellege, akkor a tulajdonviszonyai alapjául szolgáló (hűbérviszony /feudum/ alá vetett) 
földtulajdon, illetve tőke /capital/ alapján Európa történelmének legutóbbi két termelési módja jogosan nevezhető 
„feudalizmusnak” illetve „kapitalizmusnak”. 



{44} A születés ugyan nagymértékben meghatározza, hogy valaki melyik osztály tagjaként lép be a termelés alapviszonyába, de az 
mindkét részről – legalábbis a konkrét aktus tekintetében – egyéni vállalás kérdése, amikor a tőkebirtokkal rendelkező úgy dönt, 
hogy tőkéjét a termelésbe fekteti és ehhez termelőket keres, illetve termelőket foglalkoztat, a munkaerővel rendelkező pedig úgy 
dönt, hogy munkaerejét bérmunkaviszonyban „adja el”. 
{45} Persze ez a „terelés” is lehet nagyon drasztikus, mint a Tudorok „koldustörvényei” idején, mikoris a földjüktől előbb 
megfosztott százezreket azután mint csavargókat felakasztották. 
{46} Egyébként ugyanezért is nehéz a kapitalizmus mozgástörvényeit leíró elmélet helyzete, hiszen az individualitásra épített 
világban szükségképpen szkepszis övezi az általános, az egyediségen túlmutató magyarázatokat, minél individualisztikusabb a 
társadalom, annál inkább. A „nagy narratívákkal” szembeni szkepszis, az „esszencializmus” szitokszóként alkalmazása és a 
hasonló, az általánosításoktól irtózó vélemények a társadalom fokozódó individualizmusának is kísérőjelenségei, másfelől 
azonban ugyanez a fokozódó individualizálódás (és annak sok negatív következménye) rendre magával hozza az általános 
törvények, a „nagy narratívák” iránti sóvárgást is. 
{47} „A tőke nagy történelmi oldala az, hogy létrehozza (…) a többletmunkát, a puszta használati érték, a puszta létfenntartás 
álláspontjáról felesleges munkát, (…) túlhajtja a munkát természeti szűkösségének határain és ily módon létrehozza az anyagi 
elemeket a gazdag egyéniség fejlődéséhez.” (Marx, 1984, MEM, 46/I. pp. 218-219.) S ha általános érvénye megkérdőjelezhető 
is, történelmi tendenciáját tekintve az is a tőkés társadalom pozitív hozadékai közé sorolható, hogy: „a tőke szigorú fegyelme 
révén, amelyen az egymást követő nemzedékek átmentek, az általános serénység az új nemzedék általános birtokává fejlődik” 
(Marx, 1984, MEM, 46/I. p. 219.). 
{48} Az sem véletlen, hogy a társadalmat, történelmet magyarázó szerződés-elméletek is akkor születtek meg, amikor a kapitalista 
társadalom alapviszonyai jól láthatóakká váltak az európai társadalmakban. 
{49} A tőkés társadalom történelmi létrejötte e társadalom önszemléletében is jelentős helyet kap: az egész modern történelmi 
tudat ezen alapszik. Ez az önszemlélet azonban egyfelől lezárja a történelmet a maga létrejöttével, másrészt a korábbi 
társadalmakkal szembeni szabadságát és az egyéni képességek kibontakozásához való hozzájárulását hangsúlyozva teljesen figyelmen 
kívül hagyja a tőkés termelési mód azon oldalait, amelyek más szempontból éppen ezen értékek korlátozását jelentik. „A szabad 
konkurenciát az emberi szabadság végső fejlődésének tekintik, a szabad konkurencia tagadását pedig egyenlőnek az egyéni 
szabadság és egyéni szabadságon alapuló társadalmi termelés tagadásával. (…) ez a fajta egyéni szabadság egyszersmind minden 
egyéni szabadság legteljesebb megszüntetése és az egyéniség teljes alávetése olyan társadalmi feltételeknek, amelyek dologi 
hatalmak, sőt, túlhatalmú dolgok – maguktól a vonatkozásban lévő egyénektől független dolgok – formáját öltik. (…) Az az 
állítás, hogy a szabad konkurencia egyenlő a termelőerők fejlődésének és ezért az emberi szabadságnak végső formájával, nem 
egyebet jelent, mint hogy a burzsoá uralom a világtörténelem vége – ami persze kellemes gondolat a tegnapi parvenüknek.” 
(Marx, 1984, MEM 46/II. p. 124.) 
{50} Az értéktöbblet szerepe a tőke újratermelésében aligha lehet kérdéses. Korábban már utaltunk arra, hogy az értéktörvény a 
tőke napi gyakorlatát a legtermészetesebben áthatja. Idézzük ide erről Marx még egy, véleményünk szerint eléggé meggyőző 
érvelését. „Ha egy munkanap volna szükséges ahhoz, hogy egy munkást egy munkanapra életben tartson, akkor a tőke nem 
léteznék, mert a munkanap a saját termékére cserélődnék, tehát a tőke mint tőke nem értékesíthetné és ezért nem is tarthatná 
fenn magát.(…) Ha a tőkének, ahhoz, hogy megéljen, dolgoznia is kellene, akkor nem mint tőkét, hanem mint munkát tartaná 
fenn magát”. (Ahogy egyébként a prekapitalista időkben gyakran így is volt). „Ha ellenben pl., csak fél munkanap szükséges 
ahhoz, hogy egy munkást egy egész munkanapra életben tartson, akkor a termék értéktöbblete magától adódik, mivel a tőkés az 
árban csak fél munkanapot fizetett meg és a termékben egy egészet kap tárgyiasulva; tehát a munkanap második feléért semmit 
nem adott cserébe. Nem a csere, hanem csakis egy olyan folyamat, amelyben csere nélkül kap tárgyiasult munkaidőt, azaz értéket, 
teheti őt tőkéssé. A fél munkanap a tőkének semmibe sem kerül. A tőke tehát olyan értéket kap, amelyért nem adott 
egyenértéket. És az értékek gyarapodása csak azáltal mehet végbe, hogy az egyenértéken felül kapnak, tehát hoznak létre értéket.” 
(Marx, 1984, MEM 46/I, p. 218.). Ebből nyilvánvaló, hogy 1. Az új értéket a munkás hozza létre, s hogy 2. a tőke a munka egy 
részét nem fizeti meg, s enélkül jut a létrehozott érték birtokába. Ezt nemigen lehet tagadni, hiszen ha a tőke nem jutna meg 
nem fizetett értékhez, tőkéjéből nem lenne jövedelme. (Most tekintsünk el attól a többlettől, amely a létrehozott érték 



eladásából származik, mert ha csak ez lenne a tőkés többlet-bevételének a forrása, akkor meg a vevői megrövidítéséből élne). 
Mindezzel szemben a tőke saját szükségességét indokló egyetlen akceptálható érve arra vonatkozik, hogy az érték termelésben 
való létrejöttének nem pusztán a munkás tevékenysége a forrása, hogy neki, a tőkebirtokosnak is van „aportja”: a termelésben 
megforgatott tőke, a kockázat vállalása, személyes szervező, irányító stb. képességei, (mint ahogy a kereskedelmi haszonnak is 
legalább egy része indokolható a kockázatvállalással, szállítással, pénzbefektetéssel, stb.) Később visszatérünk ennek az érvnek a 
vizsgálatára is. 
{51} „A határok, amelyeket ledöntött, a tőke mozgása, fejlődése, megvalósulása szempontjából korlátok voltak. Ezzel a tőke 
semmiképpen nem szüntetett meg minden határt, sem minden korlátot; hanem csak a neki meg nem felelő határokat, amelyek 
az ő szempontjából korlátok voltak.” (…) „Nem az egyének vannak szabaddá téve a szabad konkurenciában, hanem a tőke van 
szabaddá téve.” (…) „Amíg a tőke gyenge, maga is keresi még múltbeli vagy az ő megjelenésével múltba hanyatló termelési 
módok mankóit. Mihelyt erősnek érzi magát, eldobja a mankókat és saját törvényeihez mérten mozog. Mihelyt önmagát a 
fejlődés korlátjának kezdi érezni és kezdik ezt tudni róla, olyan formákhoz menekül, amelyek, miközben kiteljesíteni látszanak a 
tőke uralmát, a szabad konkurencia megzabolázása által egyszersmind felbomlásának és a rajta nyugvó termelési mód 
felbomlásának hírnökei.” (Marx, 1984, MEM 46/II. pp. 122-123.) 
{52} Ez az emberek fölé növekvő ártó dologi hatalom jelenik meg a „Gonosz” hatalomra jutásaként a kapitalizmus valláserkölcsi 
bírálatában. 
{53} Amikor egy nemzetgazdaságon belül kevésbé, az egyes nemzetek közötti viszonyban, illetve a tőke nemzetközi 
mozgásterületén annál inkább. 
{54} „A tárgy elsajátítása olyannyira elidegenülésként jelenik meg, hogy minél több tárgyat termel a munkás, annál kevesebbel 
bírhat, s annál inkább termékének, a tőkének uralma alá kerül….Minél inkább kidolgozza magát a munkás, annál hatalmasabb 
lesz az idegen, tárgyi világ, amelyet magával szemben létrehoz, annál szegényebb lesz ő maga, az ő belső világa, annál kevesebb 
lesz az ő sajátja. (…) A munkás beleteszi az életét a tárgyba, de az immár nem az övé, hanem a tárgyé. Minél nagyobb tehát ez a 
tevékenység annál tárgynélkülibb a munkás. Ami a munkája terméke, az nem ő. Minél nagyobb tehát ez a termék, annál 
kevesebb ő maga. A munkásnak a maga termékében való külsővé-idegenné válása nemcsak azzal a jelentőséggel bír, hogy munkája 
tárggyá, külső egzisztenciává válik, hanem, hogy rajta kívül, tőle függetlenül, idegenül egzisztál és vele szemben önálló 
hatalommá válik, hogy az élet, amelyet a tárgynak kölcsönzött, ellenségesen és idegenül lép vele szembe.” (Marx, 1981, MEM. 
42. p. 84.) 
{55} „Miben áll mármost a munka külsővé-idegenné válása? Először is abban, hogy a munka a munkás számára külsőleges, azaz 
nem tartozik lényegéhez, hogy tehát munkájában magát nem igenli, hanem tagadja, nem jól, hanem boldogtalannak érzi, nem 
fejt ki szabad fizikai és szellemi energiát, hanem fizikumát sanyargatja és szellemét tönkreteszi. Ezért a munkás csak a munkán 
kívül érzi magát magánál levőnek, a munkában pedig magán kívül levőnek. Otthon akkor van, amikor nem dolgozik, és amikor 
dolgozik, akkor nincs otthon. Munkája ennélfogva nem önkéntes, hanem kényszerű, kényszermunka. Ezért nem szükséglet 
kielégítése, hanem csak eszköz rajta kívül levő szükségletek kielégítésére. A munka idegensége tisztán előtűnik abban, hogy 
mihelyt nem egzisztál fizikai vagy egyéb kényszer, úgy menekülnek előle, mint a dögvész elől. A külsőleges munka, az a munka, 
amelyben az ember külsővé-idegenné válik. Az önfeláldozás, a sanyargatás munkája. Végül a munka külsőlegessége a munkás 
számára megjelenik abban, hogy nem az ő sajátja, hanem másvalakié, hogy nem az övé, hogy benne ő nem önmagához, hanem 
másvalakihez tartozik”. (Marx, 1981, MEM 42. p. 86.). Ezt az elidegenedést legszélsőségesebben akkor lehet megélni, amikor 
olyan, az egész társadalmat megrázó fejlemények következnek be, s hatnak kényszerítően az emberekre, (gazdasági válságok, 
háborúk, a társadalom kriminalizálódása, stb.) amelyeket „senki sem akart”. 
{56} Az elidegenülés a munkamegosztás, illetve a munka és tulajdon elválásának már kezdeteinél kimutatható. A tőkés 
társadalmakban azonban (a csereérték abszolút uralmának köszönhetően) sokkal nagyobb mértéket ölt, mint bármely korábbi 
társadalomban. 
{57} A kapitalizmus természetromboló következményei elég közismertek: a természet rombolása persze nem ebben a társadalmi 
formában kezdődött: a legkülönbözőbb korszakok társadalmai voltak képesek környezeti feltételeik katasztrofális pusztítására. 



{58} Mint Marx agyonhivatkozott – de a marxista forradalmárok többsége által figyelembe soha nem vett – figyelmeztetésében 
olvasható: „A kommunizmus empirikusan csak az uralkodó népek tetteként ’egyszerre’ és egyidejűleg lehetséges, ez pedig a 
termelőerő egyetemes fejlődését és a vele összefüggő világérintkezést előfeltételezi.” (Marx–Engels, 1960/2, MEM, 3, p. 36). 
{59} A kapitalizmusnak az az egyik fő sajátossága, hogy az egyéni termelési tényezők (szerszámok, kézügyesség) helyett társadalmi 
termelőerőkre támaszkodott. (Richta, 1968, p. 21), vagyis az egyéni munkákat egyesítette egy bonyolult munkaszervezetben, 
amelynek jellege tükröződik a modern kor alapvető szerszámaiban, a gépekben, s amelyek jellege visszatükröződik a mind 
gépiesebbé szervezett társadalomban. Az egyéni munkák rendszerét a kapitalizmus átalakítja géprendszerré, írja a marxista 
Radovan Richta, megállapítva, hogy a kapitalizmus története során végül „mindez valamennyi termelőerő egyetemes és állandó 
átalakulásává nő át.” (Richta, 1968, p. 23). 
{60} Ennek a „megszervezésnek” megint igen sokféle eleme van a munkavégzés gyárakban való egyesítésétől a piaci mozgások 
összekötő szerepén át a közoktatás vagy a modern tömegkommunikáció (a sajtó, stb.) kialakulásáig. 
{61} A „tőke eleve mint kollektív erő, társadalmi erő és mint az elszigeteltségnek a megszüntetése először a munkásokkal való 
csere, azután maguk a munkások elszigeteltségének a megszüntetése jelenik meg.” (Marx, 1984, MEM 46/II. p. 65.). „Tételezi a 
munkásoknak a termelésben való egyesítését, olyan egyesítést, amely eleinte csak a közös helyben, felügyelők alá való besorozásban, 
nagyobb fegyelemben, folytonosságban és magában a termelésben a tőkétől való tételezett függőségben lesz. Bizonyos járulékos költségeket ennél 
eleve megtakarítanak. (…) Mindezt továbbra is és a tőke mindegyik fejlődési fokán közvetíti az, hogy a sokak vele mint az 
eggyel cserélnek, úgyhogy maga a csere benne koncentrálódik; a csere társadalmi jellege; a tőke társadalmilag cserél a 
munkásokkal, ők azonban egyenként cserélnek vele.” (Marx, 1984, MEM 46/II. 63-64 old) Vagyis a tőke egyesítő hatásainak 

folyamatában a lényeg nem az, hogy a munkások egymással egyesüljenek, hanem hogy a tőke minél nagyobb 

tömegű munkást – mint különálló egyént – ellenőrizzen. Őt, azaz az általa megszemélyesített tőkét kössék össze 

minél több egyénnel azok a szálak, amit a termelés szervezete jelent. (A munkások jobb önszerveződése ennek csak 
járulékos következménye). „Mint láttuk, törvénye a tőkének, hogy többletmunkát, rendelkezésre álló időt hozzon létre; ezt csak 
azáltal teheti, hogy szükséges munkát hoz mozgásba – azaz cserébe bocsátkozik a munkással. Ezért tendenciája, hogy a lehető 
legtöbb munkát hozza létre; ahogy ugyanannyira tendenciája, hogy a szükséges munkát minimumra csökkentse”. (Hiszen minél 
kisebb a szükséges munka aránya a teljes munkán belül, annál nagyobb a munkából nyerhető haszon). „Ezért ugyanannyira 
tendenciája a tőkének, hogy a dolgozó népességet gyarapítsa, mint az, hogy ennek egy részét állandóan mint többletnépességet 
tételezze – mint olyan népességet, amely egyelőre haszontalan, amíg a tőke nem tudja értékesíteni. (…) ugyanannyira 

tendenciája a tőkének, hogy emberi munkát (relatíve) fölöslegessé tegyen, mint az, hogy emberi munkát a 

mértéktelenségig hajszoljon. A tőkének (…) állandóan kell szükséges munkát tételeznie ahhoz, hogy többletmunkát 
tételezzen; gyarapítania kell azt (…) ahhoz, hogy a többletet gyarapíthassa; de ugyanannyira meg kell szüntetnie mint szükséges 
munkát ahhoz, hogy mint többletmunkát tételezze. (…) Ezért ugyanannyira tendenciája a tőkének, hogy a 

munkásnépességet gyarapítsa, mint az, hogy ennek szükséges részét állandóan csökkentse (egy részét megint 
állandóan mint tartalékot tételezze)”. (Marx, 1984, MEM, 46/I. pp. 289-290.) Azokról az embertelen következményekről pedig, 
amit e tartalékképzés, a munkanélküliség jelent, ma is mindenkinek lehetnek közvetlen vagy közvetett tapasztalatai. 
{62} „Fontos kiemelni azt a körülményt, hogy az értéket korántsem az idő határozza meg, amely alatt egy dolgot termeltek, 
hanem az a minimális idő, amely alatt feltehetően termelhető, és ezt a minimumot a konkurencia állapítja meg.” (Marx, 1959/2, 
MEM 4. p. 91) „Egy termék értéke nem azon idő alatt konstituálódik, amely termeléséhez önmagában véve szükséges, hanem 
valamennyi többi termék azon mennyiségéhez való viszonyában, amelyet ugyanannyi idő alatt lehet előállítani” (Marx, 1959/2, 
MEM 4, p.104). 
„Mihelyt gépek segítségével, illetve természettudományi ismereteink révén a természeti erőket olyan munka elvégzésére 
kényszerítjük, amelyet eddig az ember végzett, ennek megfelelően esni fog e munka csereértéke. Ha tíz ember forgatott egy 
gabonamalmot, és felfedezik, hogy a szél vagy a víz segítségével e tíz ember munkáját meg lehet takarítani, akkor a lisztnek, 
amely részben a malom által végzett munkának a terméke, értéke azonnal csökkenni fog a megtakarított munka mennyiségének 
arányában; a társadalom pedig gazdagabbá válik ama javakkal, melyeket e tíz ember munkája termelni képes, mivel az 
eltartásukra szánt alap a legkisebb mértékben sem csökkent” (D. Ricardo, id. mű, II. kötet, p. 59, Marx, 1959/2, MEM 4, p. 



114). „Az angol társadalomban tehát a munkanap 70 év alatt 2700 százalékos termelékenységtöbbletet nyert, azaz 1840-ben 
huszonhétszer annyit termelt, mint 1770-ben. Proudhon úr szerint a kérdést a következőképpen kellene felvetnünk: Miért nem 
volt az angol munkás 1840-ben huszonhétszer gazdagabb, mint 1770-ben? Hogy ilyen kérdést felvessünk, természetesen fel 
kellene tételeznünk, hogy az angolok ezt a gazdagságot megtermelhették volna azok nélkül a történelmi feltételek nélkül, 
amelyek között termelték, mint például: magántőkefelhalmozás, modern munkamegosztás, gépi üzem, anarchikus konkurencia, 
bérmunkarendszer, egyszóval mindaz, ami az osztályellentéten alapul. Márpedig éppen ezek voltak a termelőerők és a munka 
többlete kifejlődésének létfeltételei. Vagyis ahhoz, hogy a termelőerőknek ezt a fejlődését és a munkának ezt a többletét elérjék, 
szükséges volt, hogy legyenek osztályok, amelyek hasznot húznak, és mások, amelyek tönkremennek” (Marx, 1959/2, MEM 4. 
p. 117). 
{63} A tőkés termelési mód mindenkit elidegenít (a tőkést is); összekapcsolja, egyesíti az embereket – de a tőkerendszernek való 
alávettetésben. 
{64} A kapitalizmus társadalmi természetéből következően ezt a rendszert magát is csak társadalmi – és egyáltalán nem 
perszonális – rendszerként lehet megérteni. A benne jellemzővé váló individualizálódás sem perszonifikáció, hanem 
atomizáció. Ez az individualizáció fokozatos, mint később erre még visszatérünk, először „nagy egyéniségek” megjelenéséhez 
vezet, de ezek is már csak egyes vonásaikra vannak redukálva – hasonlóan ahhoz, ahogy a nemzetet, a nemzeti kultúrát redukálja 
a globalizáció egy-egy kulturális sajátosságára, illetve ahhoz, ahogy a géprendszerben redukálódik az ember egy-egy funkciójára, 
amelyet az ember egészéről leválasztva tesznek gépiesíthetővé. (Marx, 1984, MEM 46/1-2). 
{65} A forradalmi fordulat igen fontos lehet egy adott termelési mód dominanciára jutásában, de korántsem következik be 
mindig. Gyakran az átmenet folyamatos. Persze az „átbillenés” szempontjából nagyon fontos, hogy a társadalom jogviszonyai, 
társadalmi rendje, hatalmi mechanizmusai az új termelési mód szempontjait szolgálják-e vagy azok ellenében a régit igyekeznek 
fenntartani. E tekintetben központi fontosságú a tulajdonviszonyok kérdése. Mégoly kifejlett tőkés termelés is csak 
Prokrusztész-ágyban van a feudális tulajdonviszonyok között. Pusztán a tulajdonviszonyok megváltoztatása azonban szintén 
nem jelenti az új termelési mód dominanciára jutását, ha ugyanakkor nem kellőképpen kifejlettek az e termelési mód alapjául 
vehető termelésfajta erői. 
{66} Mint Mészáros István írja: „az európai fejlődés folyamán az esetleges anyagi újratermelési tényezők hatása – számos téren 
kedvezve az anyagcsere-ellenőrzés tőkés módjával affinitást-mutató társadalmi-gazdasági cserekapcsolatok embrionális formái 
megjelenésének – halmazativá lett a sikeres csere megkövetelte gyakorlati lépések spontán ismétlődése révén. Természetesen 
minél több ilyen tényező és reproduktív gyakorlati eljárás egyesül halmazati ismétlődés útján, annál inkább tendálnak afelé, hogy 
hatalmas rendszerré épüljenek föl, s kölcsönösen erősítsék egymást. Ily módon egyidejűleg intenzívebbé is teszik a születő 
rendszer mint egész egyesített hatását, alkotórészeik tekervényes váltakozásainak és egymást mindinkább kölcsönösen 
kiegészítő működésének köszönhetőn. A kezdeti esetlegességek tehát fokozatosan háttérbe szorulnak, és helyt adnak az egyre 
inkább meggyökerező általános szükségszerűségnek. Ha ugyanis egyszer a másodrendű közvetítések már koherens rendszerként 
kitagolódtak és megszilárdultak, gyakorlatilag lehetetlenné válik elszigetelten eltávolítani ennek egyik vagy másik specifikus 
közvetítő struktúráját és funkcióját, vagy olyan strukturálisan új és rivális tényezőket beiktatni a szilárdan kialakult rendszerbe, 
amelyek szögesen ellentétes irányban működtetnék az egymást kölcsönösen erősítő alkotórészek komplex hálózatát.” 
(Mészáros, 2008, pp. 202-203) 
{67} Hogy ez vagy az már egy új társadalmi formáció (és új termelési mód) megnyilvánulása, az sokszor csak később tudatosodik, 
miként az is, hogy már nem csak új elemekről, hanem egy újfajta rendszerszerű működésről van szó. 
{68} „Ecological disasters, Gulf-War style carnage in the Crimea, mass unemployment and dispossession all converge on chaos–
yet the alliance of science and capital seems irresistible, even as it drives towards unthinkable transformations in the fate of the 
human species”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 1). 
{69} Természetesen a háborúk, az életfeltételek rombolása mögött a kapitalizmusban korántsem mindig tudatos, profitorientált 
megfontolások állnak; ezek gyakran pusztán (akár egyetlen meghatározó szereplő által sem akart) következményei a 
kapitalizmus olyan meghatározó sajátosságainak, mint a verseny, vagy az (egyoldalú haszonracionalizmus nyomán) elszabaduló, 
senki által sem kontrollálható különböző irracionális mechanizmusok. 



{70} A Nem szempontjából vett Jó és Rossz örök küzdelmében a tőke nem áll a Rossz oldalán; egyszerűen közömbös az etikai 
dimenzióval szemben. Mivel alapértéke a profitmotiváció, ebből következik, hogy ha a Jó hozza a nagyobb hasznot, akkor azt, 
ha a Rossz, akkor azt választja. Az etikai dimenzió iránti ebben az értelemben vett közömbössége azonban egyrészt nem jelent 
etikátlanságot: a tőkés társadalom története első évszázadaiban fokozatosan kifejlesztette a maga etikáját, s a maga etikai hőseit 
is, akik olyan etikai premisszákat képviseltek, amelyek a Nem szempontjából is értékesek, de ugyanakkor a tőkelogika 
érvényesítése szempontjából is fontosak lehetnek (mint a szabadság, a célracionalitás, a puritán erőösszpontosítás, az intim 
individuális bensőségesség, az egyén belülről vezéreltsége, vagy éppen a citoyen kollektivizmus, stb.) Másrészt ugyanakkor mint 
minden társadalomnak, a kapitalista termelési mód társadalmának is megvan a maga sajátos infernalitása is: miként a feudális 
társadalom dominancia-küzdelmekre, territórium-birtoklási küzdelmekre épített világának strukturális titka és szimbóluma a 
hatalmaskodó erőszak, a profitmotiváció kizsákmányoláson alapuló társadalmának titka és szimbóluma az értékek szervezett 
eltulajdonítása. A feudális társadalomban a rablólovag, a kapitalizmusban a maffiózó üldözendő deviánsnak számít, mert 
illegitim módon próbálja szolgálni ugyanazt a célt, ami az adott társadalom szerkezeti fő célja, s amelyhez megvannak a legitim 
utak, de a legitim és illegitim formák közti átjárás is jól mutatja, hogy ugyanaz a szerkezeti lényeg áll mögöttük. (Ugyanez 
vonatkozik a fasiszta típusú diktatúrákra is: ezekben a „normál” időszakok szemszögéből nézve illegitimnek, – mert a rendszer 
uralkodó ideológiájával és általános gyakorlatával néhány szempontból ütközőnek – számító módon próbálják biztosítani – 
gyakran egy ideig igen sikeresen is – egyes tőkeérdekek érvényesülését). 
{71} „I believe we are coming to a watershed in Western society: we are witnessing the end of the bourgeois idea – that view of 
human action and of social relations, particularly of economic exchange – which has molded the modern era for the last 200 
years. And I believe that we have reached the end of the creative impulse and ideological sway of modernism, which, as a 
cultural movement, has dominated all the arts, and shaped our symbolic expressions, for the past 125 years. (Bell, 1976, p. 7) 
„The Protestant ethic had served to limit sumptuary (though not capital) accumulation. When the Protestant ethic was 
sundered from bourgeois society, only the hedonism remained, and the capitalist system lost its transcendental ethic. There 
remains the argument that capitalism serves as the basis for freedom, and for a rising standard of living and the defeat of 
poverty. Yet even if these arguments were true – for it is clear that freedom depends more upon the historical traditions of a 
particular society than upon the system of capitalism itself; and even the ability of the system to provide for economic growth 
is now questioned – the lack of a transcendental tie, the sense that a society fails to provide some set of ’ultimate meanings’ in 
its character structure, work, and culture, becomes unsettling to a system.” (Bell, 1976, p. 21).„The economic principle – the 
rational calculation of efficiency and return – has been operative in the choice of means, in order to increase production (e.g. 
the most efficient combinations of labor and capital, or the specialization of tasks and functions), but the engine which began 
to drive the socio-economic system (in its Soviet Communist as well as its Western bourgeois form) has been the prodigal idea 
of private wants and unlimited ends.” (Bell, 1976, p. 224). „The major consequence of this crisis – I leave aside its deeper 
cultural dilemmas – is the loss of civitas, that spontaneous willingness to obey the law, to respect the rights of others, to forgo 
the temptations of private enrichment at the expense of the public weal – in short, to honor the ’city’ of which one is a 
member. Instead, each man goes his own way, pursuing his private vices, which can be indulged only at the expense of public 
benefits.” (Bell, 1976, pp. 244-245). 
{72} A jólét általános fokozódásának lehetősége különben is kérdésessé vált. A prokapitalista vélekedők ezzel kapcsolatos 
illúziókeltéséről írja Mészáros István: „Önkényesen semmibe veszik azt a tényt, hogy bolygónk emberi és anyagi tartalékainak 
rablógazdálkodó kiaknázása csekély számú tőkés ország javára éppenséggel nem általánosítható állapot. Ehelyett kijelentik, hogy 
egyetemesen követhető a ’fejlett tőkés’ országok útja, mit sem törődve azzal, hogy sem az imperialista múlt előnyeit, sem az 
óriási profitokat, amelyek úgy keletkeztek, hogy folyamatosan strukturális függőségben tartották a ’harmadik világot’, nem lehet 
’egyetemesen elterjeszteni’, hogy ezek után ’modernizálással’ és ’szabadpiacosítással’ a jósolt boldog eredményekre vezessenek. 
Nem is szólva arról, hogy még ha át lehetne is írni az imperializmus történetét a valósággal szögesen ellentétesre, megfejelve a 
létező uralmi és függőségi erőviszonyok képzelt megfordításával a fejletlen országok javára, ha így általánosítanák bolygónk 
korlátozott erőforrásainak rablógazdálkodással folyó hasznosítását – ami máris óriási károkat okozott, holott jelenleg csupán a 
privilegizált csekély kisebbség gyakorolja –, ez az egész rendszer azonnali összeomlását idézné elő.” (Mészáros, 2008, 14). 



{73} „kiutat találni a globális tőkerendszer ellentmondásainak útvesztőjéből valamely elviselhető átmenettel egy egészen más 
társadalmi rendbe, ez ma, tekintettel az egyre fenyegetőbb instabilitásra, parancsolóbb szükség, mint korábban bármikor.” 
(Mészáros, 2008, 16). 
{74} „Az a megfogalmazás, hogy a rezsim ’már csak képzeli, hogy hisz önmagában’’, – parafrazeálja Kierkegaard egy kijelentését 
Slavoj Žižek, – „jól megragadja az uralkodó ideológia performatív erejének, (’szimbolikus hatékonyságának’) meggyengülését, 
sőt, megszűnését. Már nem képes eredményesen biztosítani a társadalom kötőanyagának alapvető struktúráját. De vajon, 
kérdezem én, nem vagyunk-e ma is pontosan ugyanilyen helyzetben? Nem igaz-e, hogy a liberális demokrácia prédikátorai és 
gyakorló politikusai ’már csak képzelik, hogy hisznek önmagukban’”? (Žižek, 2009, p. 8). 
{75} Ha A (az államszocializmus) nem egyenlő B-vel (a kapitalizmussal), és C (egy feltételezett alternatíva) sem egyenlő B-vel, 
ugyanakkor B nagyobb (eredményesebb, stb.) mint A, ebből egyáltalán nem következik, hogy C nem lehet nagyobb B-nél. Vagy 
ha A van, B nincs, és C (D, E) nem egyenlő A-val, ebből nem következik, hogy C (D, E) nincs., stb. Az állítás-tagadás 
arisztotelészi formállogika szabályait (mint amilyen a „harmadik kizárásának” törvénye, nem jogos társadalmi összefüggésekre 
kiterjeszteni (maga Arisztotelész sem így jár el, amikor társadalmi összefüggéseket elemez). 
{76} A szöveg így folytatódik: „Azt az illúziót, hogy a tőkések ténylegesen ’lemondtak’ és ezáltal váltak tőkésekké –, amely 
követelésnek és elképzelésnek csak abban a hajdankorban volt egyáltalában értelme, amikor a tőke kialakult a feudális, stb. 
viszonyokból, minden beszámítható modern közgazdász feladta. A munkás takarékoskodjék, és nagy hűhót csaptak 
takarékpénztárakkal, stb. (az utóbbiakat illetően azonban maguk a közgazdászok is beismerik, hogy tulajdonképpeni céljuk 
szintén nem a gazdaság, hanem csak a kiadás célszerűbb elosztása, úgyhogy a munkások öregkorukban, vagy ha betegségek, 
válságok, stb. jönnek közbe, ne a szegényházakhoz, az államhoz, a kolduláshoz folyamodjanak, (egyszóval magának a 
munkásosztálynak a terhére ne legyenek és főleg ne a tőkéseknek, ne az ő zsebükre tengődjenek), tehát takarékoskodjanak a 
tőkések javára; a munkások termelési költségeit csökkentsék a tőkések számára)”. (Marx, 1984, MEM 46/I, pp. 186-187) S 
persze a betét forgatásával egyszersmind termeljenek további hasznot is. 
{77} {A munkás megtakarításai} „ha túlmennek a hivatalos takarékpénztárak takarékperselyein, amelyek minimális kamatot 
fizetnek neki, hogy a tőkések nagy kamatokat húzzanak az ő megtakarításaikból, vagy hogy az állam eméssze fel őket, amivel a 
munkás csak ellenfeleinek hatalmát és saját függőségét növeli –, megtakarításai csak úgy konzerválhatók és tehetők 
gyümölcsözőkké, hogy beteszi bankokba, stb. úgyhogy azután a válságok idején elveszti betéteit, a virágzás idején viszont 
minden életélvezetről lemondott, hogy a tőke hatalmát növelje; tehát mindenképpen a tőke számára, nem a maga számára 
takarékoskodott. Egyébként (…) minden tőkés azt kívánja ugyan, hogy az ő munkásai takarékoskodjanak, de csak az övéi, mert 
ezek mint munkások állnak szemben vele; semmiképpen nem a munkások világának többi része, mivel ezek, mint fogyasztók 
állnak vele szemben” (Marx, 1984, MEM, 46/I. pp. 188-189.). 
{78} A mai kapitalizmus sajátosságaival külön fejezetben (8. fejezet) fogunk részletesebben is foglalkozni. 
{79} A dolog bizonyos mértékig éppen fordítva áll: még a természeti katasztrófák is gyakran valójában társadalmiak (gondoljunk 
arra, milyen szerepet játszhat az ipari szennyezés, a következmények iránt közömbös energiagazdálkodás egyes természeti 
katasztrófák előidézésében, s többen hívják fel a figyelmet arra is, hogy egy-egy természeti katasztrófa pusztításának mértéke 
mennyivel nagyobb lehet az adott helyen társadalmi kényszerek következtében összezsúfolódott, illetve anyagi eszközök és 
információk szűkösségében tartott tömegekre). 
{80} Az államszocializmus látszólag ezt is igazolja, hiszen elfojtja a vállalkozás szabadságát, s ezzel együtt a többi szabadságjog nagy 
részét is. De a szabadságok elfojtása egy, a kapitalizmust tagadó társadalomban – mint később erre is részletesebben kitérünk – 
egyáltalán nem törvényszerű. 
{81} Ez azt is jelenti, hogy az értéktöbblet döntően abból a kedvező relációból származik, amibe a fejlesztés hozhatja a fejlesztés 
alkalmazóját a többiekkel szemben. 
{82} A szellemi termelők egy csoportja bérből élő dolgozóként korábban is része volt a tőkeviszonynak, de egyrészt még ezen 
munkavégzők jelentős része is relatív előnyöket élvezett a fizikai dolgozókkal szemben s az új fejlemény az, – mint erre majd a 
nyolcadik fejezetben még visszatérünk –, hogy a tőke az ő kizsákmányolásukat is igyekszik fokozni és ipari méretekben 
érvényesíteni; másrészt a szellemi munkavégzők olyan csoportjait is mind nagyobb mértékben vonják be a tőkeviszonyba, 



amelyek attól korábban viszonylag függetlenek voltak, vagy legalábbis annak vélhették magukat. A tőkeviszonynak ilyen irányú 
kiterjesztése részben tudatos érvényesítése a tőkeérdekeknek, de jelentős részben automatizmus is, ami természetesen 
következik a szellemi termelés szerepének növekedéséből. 
{83} S e „finomítás” esélyeit szükségképpen a mikroviszonyokban keresik: az interperszonális viszonyokban, a 
kommunikációban, vagy kognitivista módosításokban (mint Habermas vagy Giddens). 
{84} E sorok írása idején, a 2008/2009-es gazdasági válság hatására többen újra „a kapitalizmus végéről” beszélnek. Egyfelől, 
mint minden mélyebb válság idején, természetesen most is arról van szó, hogy ilyenkor különösen szembeötlővé válnak a 
kapitalizmus új társadalmi forma iránti vágyakozást keltő negatívumai, másfelől azonban ezek a reakciók részben pánikreakciók, 
érzelmi reagálások a rossz közérzet alapjaira; részben pedig olyan elhamarkodott ítéletek, amilyenek gyakran megjelentek már a 
tőkés társadalom történetében, s amelyeket azután a rendszer híveinek újabb megkönnyebbülése – s a kapitalizmus 
rendíthetetlen voltának újabb megerősítése – követ, mihelyt a válságon sikerül túlkerülni. 
{85} Bellnek a „poszt-indusztriális” társadalomról alkotott koncepciójában (lásd a 2. és 3. fejezetben) az alap, a meghatározó 
hajtóerő: az érdeklődés (az ismeretlen iránt) (Bell, 1974, p.381). 
{86} A tőke gazdagság-alapja a kapitalizmus kibontakozása előtt jelentős mértékben a (pénz)forgalomban halmozódik fel, de 
azáltal lesz egy termelési mód alapja, hogy belép a termelésbe; a szellemi tevékenység is akkor és azáltal lehet egy újabb termelési 
mód meghatározója, hogy fokozatosan domináns termelési tényezővé válik. 
{87} És az élet minden területén. Bourdieu például a kisipar-kiskereskedelem alakulásában észrevételezi: „minden jel arra vall, 
hogy a kisiparosok kategóriájában éppen olyan belső átalakulások mentek végbe, mint a kereskedőkében. A hagyományos 
kisipart lassan kiszorítja a luxus-, és művészeti cikkekkel foglalkozó kisipar, amely nemcsak gazdasági, hanem kulturális tőkét is 
igényel.” (Bourdieu, 1978, p. 372) (Kiem.: K.Á. – K.G.) 
{88} „A tőke korlátja az, hogy (…) a termelőerők, az általános gazdagság, stb. tudás, stb. kimunkálása úgy jelenik meg, hogy a 
dolgozó egyén maga elidegeníti magát; a belőle kimunkálthoz nem úgy viszonyul, mint a saját gazdagságának, hanem mint idegen 
gazdagságnak és a saját szegénységének a feltételeihez. Maga ez az ellentétes forma azonban eltűnő és megtermeli saját 
megszüntetésének reális feltételeit. Eredmény: a termelőerőknek – az egyáltalában való gazdagságnak – tendenciálisan és 
δυναμει {potenciálisan} általános fejlődése mint bázis, éppígy az érintkezésnek, ezért a világpiacnak az egyetemessége mint 
bázis. (…) És az egyének valóságos fejlődése erről a bázisról kiindulva, mint állandó megszüntetése korlátjuknak, amelyről 
tudják, hogy korlát, amely nem számít szent határnak. Az egyén egyetemessége nem mint elgondolt vagy képzelt egyetemesség, 
hanem mint reális és eszmei vonatkozásainak egyetemessége. Ebből ered saját történelmének folyamatként való felfogása és a 
természetnek mint a maga reális testének (éppígy a természet feletti gyakorlati hatalomként meglevő) tudása is. A fejlődés 
folyamatát magát is mint ennek előfeltételét tételezik és tudják. Ehhez azonban mindenekelőtt az szükséges, hogy a 
termelőerők teljes fejlődése termelési feltétellé váljék; nem pedig, hogy meghatározott termelési feltételek a termelőerők fejlődésének 
határaként legyenek tételezve.” (Marx, 1984, MEM, 46/II. 24-25) A tőke, saját expanzív természetének megfelelően minden 
mást termelési feltétellé változtat, minden másnak kikezdi korlátjait. De a saját rendszerét örökössé kívánja tenni, s ezáltal maga 
is „szent határt” állít. Ám azáltal, hogy mindinkább a szellemi termelésre épít, ezzel a „termelőerők teljes fejlődését termelési 
feltétellé teszi”, s a szellemi termelők, mihelyt az utolsó korlátba, a tőkés rendszer mint olyan korlátjába ütköznek, ezt 

is innovatív tevékenységük, szellemi termelésük tárgyává teszik, feldolgozzák és új termelési módot hoznak létre 

belőle. A tőkés fejlődés tehát ebben az értelemben létrehozó feltétele a szellemi termelési módnak, de egyben az 

utolsó korlát is előtte, amelyet a szellemi termelőknek éppen a szellemi termelés keretében kell félreállítaniuk. 
{89} „Lélek” és „szellem” viszonyát a negyedik fejezetben igyekszünk majd pontosabban definiálni. 
{90} A „szabadság birodalmát” Marxék – például Fourier-vel szemben – alapvetően nem a szórakozás világának képzelik, s ezért 
is kap hangsúlyt az „erőfeszítés”. 
{91} A „csereérték” által biztosított általánosság az egyén nembeliséggel való összekötésének így csupán egy történelmi alesete; az 
„általános munka” viszont más-más formában a történelem minden szakaszában kimutatható – mint erre Marx-elemzése során 
Balogh István hívta fel a figyelmet. (Balogh, 1979, p. 149). 



{92} A szellem nembeli természete Marx számára is egyértelmű, de bírálja azokat, akik az elidegenedést pusztán szellemi úton, a 
társadalmi gyakorlattól elszakítottan próbálják leküzdeni. A bírálat jogos, ám egyrészt a szellemi termelés domináns 
termelésfajtává változása általánosan feloldja a szellemi szférának a társadalmi gyakorlattól való elválasztását (a „szelleminek” a 
társadalmi léttől való elszakítása különben is ideologikus illúzió; minden szellemi elem – a leg „elefántcsonttornyosabb”, 
legöncélúbb szellemi produktum is – mindig bekapcsolódik a társadalmi gyakorlatba, a „pusztán szellemi út” lehetősége csak 
annyiban volt reális a történelem folyamán, hogy a szellemi és fizikai munka elválasztása, és a szelleminek az uralmi szféra 
körébe emelése a szellemi tevékenységek egy részét a többség gyakorlatától idegenné, ahhoz képest külsővé változtatta). 
Másrészt az a gyakorlat, amiben a szellemi termelésnek szükségképpen részt kell vennie, nem szűkíthető le a politikai gyakorlatra 
(amilyen értelemben a marxisták gyakran a „gyakorlat filozófiájaként” értelmezik a maguk szellemi tevékenységét). 
{93} A marxi elemzés itt „a majom anatómiájának kulcsa az ember anatómiája” elvet alkalmazza: az osztályviszonyt a kapitalista 
bérmunkában „fedezi fel”, s ezt vetíti vissza a történelem korábbi korszakaira. Mint erre fentebb már utaltunk, ezért is tartják 
sokan jogosulatlannak a korábbi társadalmak osztálytársadalmakként való felfogását. Az anatómiára vonatkozó hasonlat sem úgy 
értendő azonban, hogy a valóságos kauzális sorrendet a feje tetejére kellene állítani, csak arra vonatkozik, hogy gyakran a 
kifejlett állapot önvizsgálata segít a korábbi állapotok megértésében, és ez igaz is (hiszen a magban rejlő lehetőségeket is csak a 
kifejlett növényből lehet megérteni, és amennyiben a történelemben van „fejlődés”, ez mindig csak visszamenőleg látható, a 
korábbi állapot – éppen azért mert a további alakulást számtalan tényező befolyásolja – sosem mutatja meg, hogy a dolgok 
milyen irányban fognak alakulni.) Az osztályfogalom „visszavetítése” tehát nem feltétlenül hiba; az más kérdés, hogy a majom 
anatómiája még nem tartalmazza az ember minden sajátosságát, s így a korábbi társadalmak másként osztálytársadalmak, és 
kevésbé osztályjellegűek, mint a tőkés társadalom. 
{94} Nemcsak fejlődés-elméletek vannak. Az „aranykor”-felfogások például éppen ellenkezőleg, hanyatlás-elméletek, és a tőkés 
társadalom ábrázolható úgy is, mint a „dolgok végső megromlásának” fázisa. Ma, amikor e társadalmi forma elvesztette szinte 
minden antropológiai vonzerejét, sokan úgy is látják, hogy a tőkés társadalom keletkezése (a felvilágosodás vagy éppen a 
reneszánsz) a végső „bűnbeesés” pillanata, a korábbi közösségi társadalmak minden pozitívumának végső szétrombolója. A 
marxi dialektikában a fejlődés-gondolat összetalálkozik ezzel a gondolattal, s a Jó és Rossz minden emberi társadalomra jellemző 
kettősségét a pozitív és negatív hatások egyidejű növekedéseként ábrázolja. A problematikus csak az, hogy amikor azután a 
lehetséges jövőben gondolkozik, egyszeriben feladja ezt a dialektikát, és bár hangsúlyozza, hogy ellentmondások mindig 
lesznek, a kapitalizmuson túli társadalom képét – amennyiben erre egyáltalán kitér – néha egészen messianisztikusan, idilli 
vonásokkal rajzolja fel. 
{95} Ezt a szellemi termelés szerepének növekedését figyelembe vevő kritikai szemlélet a huszadik század második felében egyre 
gyakrabban hangsúlyozta. (Lásd pl. Gouldner, 1979, Gorz, 1997, illetve 1982) 
{96} Ezt az érvet gyakran és jogosan felhozzák a marxi elképzelésekkel szemben, (lásd például James Burnham: The Managarial 
Revolution c. könyvében. Az más kérdés, hogy Burnham még kevésbé alkalmas „hőst” talál magának: nem a „menedzserek” a 
kapitalizmus „megdöntői”). 
{97} Még a klasszikus „osztályharc” alapkövetelései is gyakran ezt bizonyítják: Shaw a maga szokásos aforisztikus módján a trade-
unionizmust a „proletariátus kapitalizmusának” nevezi. 
{98} A történelem fintora, hogy a jóléti kapitalizmusban a munkásosztály fokozatos kiszorulása a termelésből egy olyan növekvő 
munkanélküli tömeget eredményez, amelynek fenntartása mindinkább közelíti ezt a sokaságot a klasszikus proletariátus 
jellegéhez. 
{99} Enélkül a „proletár-öntudat” nélkül nem jöhettek volna létre a szakszervezeti mozgalom és a munkásokat a szellemi 
termelés felé vonó munkás-önképző mozgalmak nagyon sokakat mozgósító intézményes formái sem. 
{100} Egyébként Marx, akinek szemére szokták vetni, hogy tévesnek bizonyult az a jóslata, amely a munkásosztály növekvő 
elnyomorodását vetítette előre, a kapitalizmus negatív és pozitív vonásainak dialektikáját hangsúlyozva anticipálja a szellemi 
termelés szerepének növekedését, (például a Tőke alábbi passzusában is): {A nagyipar katasztrófái következtében a nagyipar 
önfenntartásának szükséglete} „élet-halál kérdéssé teszi, hogy a tőke váltakozó kizsákmányolási szükségleteinek kielégítésére 
tartalékban tartott, rendelkezésre álló nyomorult munkásnépességét, ezt a szörnyűséget olyan emberekkel helyettesítsék, akik a 



munka váltakozó körülményeinek minden tekintetben megfelelnek, a rész-egyént, egy társadalmi részletfunkció puszta 
hordozóját a totálisan fejlett egyénnel pótolják, akinek a különböző társadalmi funkciók egymást felváltó tevékenységi módokat 
jelentenek”. (Marx, 1951. p. I/528) 
{101} Természetesen ebben is döntő változást hoz, amikor a szellemi termelés növekvő szerepének, a termelőmunka változásának 
megfelelően a hagyományos munkásságnak is mind nagyobb része válik dominánsan szellemi termelővé. 
{102} Ebből a szempontból jogosan hangsúlyozhatja Hardt és Negri, hogy a munkaértéknek a munkaidő mérésén alapuló 
felfogása ma már nem felel meg a termelésben uralkodó viszonyoknak. „Marx poses the relation between labor and value in 
terms of corresponding quantities: a certain quantity of time of abstract labor equals a quantity of value. (…) Marx eventually 
links this notion to his analyses of the working day and surplus value. This law, however, cannot be maintained today in the 
form that Smith, Ricardo, and Marx himself conceived it. The temporal unity of labor as the basic measure of value today 
makes no sense.” (Hardt–Negri, 2004, p. 145) 
{103} Ezen a ponton Marx pontosan leírja azt a folyamatot, ahogy a tőke fejlődésében a relatív értéktöbblet-termelés kerül 
előtérbe (s ezzel a szellemi termelők válnak főszereplővé): „Abban a mértékben, ahogy a nagyipar kifejlődik, a valóságos 
gazdagság megteremtése kevésbé függ a munkaidőtől és az alkalmazott munka mennyiségétől, mint azoknak a hatóerőknek a 
hatalmától, melyeket a munkaidő alatt mozgásba hoznak, és amely maga – ezeknek erőteljes hatékonysága – megint nem áll 
semmilyen arányban a közvetlen munkaidővel, amelybe termelésük kerül, hanem éppenséggel a tudomány általános állásától és a 
technológia haladásától, vagyis e tudománynak a termelésre való alkalmazásától függ. (…). (Marx, 1984, MEM, 46/II, p. 168) (Kiem.: K.Á. 
– K.G.) 
{104} Marxék gondolkodását alapvetően az ipari társadalom világa alakította ki, ezért ők is lényegében pozitív folyamatnak 
tekintik a természet „leigázásának”, meghódításának programját, ami a természetet úgy fogja fel, hogy az mintegy tárgyként ki 
van szolgáltatva, „fel van kínálva” az ember átalakító tevékenységének. Mint mai kritikusaik kimutatják, ezzel elfogadják azt a 
hatalmi szerkezetet, amellyel az ember a természethez viszonyul, s ami a társadalom hatalmi viszonyainak kivetítése. Ha Marxék 
megkérdőjelezik a társadalom hatalmi rendszerét, a természethez való viszony tekintetében akkor járnának el következetesen, 
ha ezt a szemléletet ebben is érvényesítenék, vagyis az embernek a természettel való egységét hangsúlyoznák (a természet 
meghódítása helyett az azzal való harmónia helyreállítását). 
{105} A negyedik fejezetben, a szellem fogalmának elemzésével fogjuk részletesebben bemutatni, hogy a szellemi tevékenység 
miért és hogyan jelenti – és miért éppen (és csak) a szellemi termelés valósítja meg – a „társadalmi egyén” kifejlődését. 
{106} Természetesen minden osztálynak vannak erkölcsileg kiváló és erkölcstelen tagjai, és minden osztálynak vannak más 
osztályokhoz viszonyítottan erkölcsileg előnyös és erkölcsileg hátrányos osztályjellemzői is, az elméletet eltorzító fetisizálásról 
akkor beszélhetünk, amikor egyoldalúan csak a pozitív vagy csak a negatív tulajdonságokat hangsúlyozzák. Más helyeken 
egyébként Marxék is úgy beszélnek a munkásosztályról, ahogy Erdei és Bibó a parasztságról (s amivel mi is egyetértünk): 
(szegény) parasztnak – illetve proletárnak lenni – megnyomorított, tehát nem eszményül állítandó, hanem megszüntetendő állapot. 
{107} Marx, (1958), pp I/117–169, illetve pp I/354–375. 
{108} Ezen belül értelmezés kérdése, hogy hol húzzuk meg a határokat. Ha – mint Marx teszi – termelésnek csak az uralkodó 
termelési mód által értékelt termelési formákat nevezzük, akkor a kapitalizmusban (a kapitalizmus nézőpontjából) a Marx 
korábbi példájában említett zeneszerzés talán nem (szellemi) termelés. Minthogy azonban minden társadalom termelési 
folyamataiban is szerepet játszanak olyan tényezők is, amelyeket az uralkodó termelési mód preferenciái nem tekintenek 
termelésnek, pontosabbnak tartjuk az iménti definíciónkban adott szélesebb értelmezést, az ominózus zeneszerzést még a 
kapitalizmusban is a termelés részének – bár ebben a termelési módban kétségkívül másodlagos vagy sokadlagos résznek – 
tekintve. 
{109} Azt a megkerülhetetlen kérdést egyelőre tegyük zárójelbe, hogy a szellemi tevékenység, munka, termelés milyen mértékben 
függvénye a társadalmi munkamegosztáson kívüli tényezőknek, s különösen a szellemi képességeknek, illetve hogy mit jelent és hogyan 
értelmezhető ebben az elméleti keretben a szellemi képességek különbsége. Később erről is lesz még szó. 
{110} Szellemi termelő lehet valaki a hegeli „nem tudják, de teszik” módján is, de a szellemi termelési mód kifejlődéséhez – mint 
erre az utolsó fejezetben még visszatérünk – feltehetőleg szükség van a szellemi termelők jelentős részének öntudatosulására is; 



arra, hogy az emberek széles tömegei felismerjék azt, hogy mikor szubjektumai szellemi termelésnek; felismerjék azt, hogy ez a 
világ sajátos nézőpontját jelenti, ami meghatározott társadalmi viszonyulásmódot, etikát, stb. rejt magában; s felismerjék azt is, 
hogy alapvető érdekük önmaguk képviselete: ennek a sajátos nézőpontnak érvényre juttatása a társadalomban. 
{111} A társadalmi viszonyok termelését – szemben az anyagi javak létrehozásával – általában nem tekintik termelésnek. A 
marxista és marxizáló hagyomány azonban ellentmond ennek az éles elhatárolásnak. Ha elfogadjuk azt az egyszer már idézett, 
közismert okfejtést, mely szerint: „Az éhség éhség, de az az éhség, amely késsel és villával fogyasztott főtt hússal elégül ki, más 
éhség, mint az, amely a nyers húst kéz, köröm és fog segítségével falja fel. Nemcsak a fogyasztás tárgyát, hanem a fogyasztás 
módját is termeli ezért a termelés, nemcsak objektíven, hanem szubjektíven is”(Marx, 1984, MEM, 46/I./19), akkor 
nyilvánvaló, hogy egyrészt a szűk értelemben vett (az anyagi javak létrehozására irányuló) termelés is elválaszthatatlan 
képességek, vágyak, viszonyok termelésétől, ha viszont ez így van, akkor termelésnek kell tekintenünk (s nemcsak átvitt, 
metaforikus értelemben) a képességek, vágyak, viszonyok létrehozását, az értékőrzést, ismeretátadást s a közvetlenül erre 
irányuló – szellemi termelő – tevékenységet is. 
{112} S általában elfogadják termelőmunkának azon szellemi munkavégzők tevékenységét is, akik nem innovatív szerepet töltenek 
be, hanem – legalábbis jelentős részben – a mások által felfedezett ismereteket, készségeket alkalmazzák a termelésben. (Mint 
például a számítógéppel dolgozók többsége). 
{113} Egy más metszetben ugyanerről beszél (Innis nyomán) Postman, amikor 3 fázisban ábrázolja az innovációs hullámot: 1) a 
technikai újdonságok átalakítják azt, amiről gondolkodunk; 2) módosulnak a szimbólumok, ahogyan gondolkodunk; 3). 
megváltoztatják a társadalmat, ahol gondolkodunk. (Z. Karvalics, 2002, p.113). 
{114} Hasonlóképp akadályozza a szellemi termelők közös érdekeinek felismerését megannyi politikai, ideológiai megosztottság. Van 
szellemi termelő, aki a tőke környezetpusztítása ellen lázad; van, aki valláserkölcsi alapról kerül szembe a tőkés rendszer cinikus 
lélekromboló hatásaival; van, akit a társadalom egyenlőtlenségei háborítanak fel; van, akit a hagyományok, identitások 
veszélyeztetettsége mozgósít; van, aki a józan ész nevében keres fenntarthatóbb fejlődési utakat; van, aki az élet bürokratikus 
túlracionalizálását viseli nehezen és így tovább. Mindezek a tiltakozók különböző fontos szellemi termelői feladatokat vállalnak 
fel, (s ez elvben közösséget képezne közöttük), hiszen a környezet élhetőbbé tétele, az etikai értékek vagy az öröklött tudások 
védelme, az identitásközösségek rendszeres újratermelése, a társadalom igazságosabbá és emberibbé tételére irányuló 
változtatási erőfeszítések, stb. mind fontos részei a szellemi termelésnek. Mindezek a tiltakozók – ki-ki a maga értékeit 
oltalmazva – a tőkével kerülnek szembe, ám mivel különböző szerepek szemszögéből, amelyek hol a jövő, hol a múlt, hol a 
ráció, hol a túlracionalizáltsággal szembeszegezett emóciók, hol a társadalmi egyenlőség, hol a különbségek védelme, stb. 
szempontjaira épülnek, ezért eltérő ideológiai-politikai „oldalakra” kerülnek, s bár valamennyien a szellemi termelés fontos 
mozzanatait képviselik – és akár tudatosítják, akár nem, végső soron és lényegileg a tőkével szemben –, ideológiai-politikai 
különbségeik mentén egymás ellen kijátszhatók; és az (egymás ellen folytatott) ideológiai-politikai csatározások elfedik, hogy 
törekvéseik voltaképpeni legfőbb akadálya a tőke uralma, hogy ők, mint szellemi termelők, ha nagyon sokféleképpen is, de 
lényegében „ugyanabban a hajóban eveznek”, s szemléletük különbségei korántsem olyan antagonisztikusak, mint a szellemi 
termelés értékeinek a tőke logikájával való szembenállása. 
{115} Hogy ez miképpen történik/történhet, és milyen társadalomszerkezet-változásokkal jár együtt a ma kapitalizmusában, erről 
a 8. és 9. fejezetekben lesz szó. 
{116} Vagy éppen semlegesített, leszelídített formában. Mint pl. Z. Karvalics László hangsúlyozza: minden korszakban benne 
vannak az előző és a későbbi elemei is, a lényeg az, hogy mi dominál. Egy korábbi korszak élet-halál fontosságú elemei egy 
másik korszakban hobbivá enyhülhetnek. Így lett a párviadalokból, nemzetek közötti konfliktusokból a modern társadalmakban 
sportverseny (Z. Karvalics, 1995, p.31), vagy, – hogy Mumford példájához is kapcsolódjunk – így lett az ősi létfenntartási 
módból a vadászat a későbbi korokban szórakozássá, illetve státusz-szimbólummá. 
{117} „Az uralkodó osztály gondolatai minden korszakban az uralkodó gondolatok, vagyis az az osztály, amely a társadalom 
uralkodó anyagi hatalma, az egyszersmind uralkodó szellemi hatalma is. Az az osztály, mely az anyagi termelés eszközeit kezében 
tartja, ezzel egyszersmind a szellemi termelés eszközei fölött is rendelkezik, úgyhogy ezzel egyszersmind azoknak a gondolatai, 
akik híján vannak a szellemi termelés eszközeinek, átlagban neki vannak alávetve. Az uralkodó gondolatok nem egyebek, mint 



az uralkodó anyagi viszonyok eszmei kifejezése, a gondolatként megfogalmazott uralkodó anyagi viszonyok”. (Marx–Engels, 
1960/2, MEM, 3, p. 45). 
{118} Ez természetesen még nem válasz a bekezdés elején feltett kérdésre: reméljük, hogy a könyv végére sikerül eljutnunk ahhoz, 
hogy a szellemi termelési mód, mint alapvetően osztály-, és uralom nélküli társadalmi formáció (és az erőszak nélküli 
formációváltás) lehetőségét – mint egyszersmind etikai célkitűzést – társadalomelméletileg megalapozzuk. 
{119} A zsidók például éppen azért tettek szert különleges (szimbolikus) szerepre a tőkés társadalom kialakulásában, mert 
földtulajdonuk tilalma eleve megteremtette azt a kivételes státuszt a számukra, amelynek kivételessége egyfelől elzárta őket a 
feudális társadalom alapviszonyaiba való belépéstől, másfelől azonban lehetővé tette számukra egy másfajta rendszerbe, a 
városok kialakuló polgári viszonyaiba való belépést, mert lényege szerint ugyanez az út – a feudális alapviszonyból való kilépés, 
kivétellé és városi polgárrá válás – volt adva bármely, a polgárosulás útját választó egyén és csoport számára. 
{120} Persze, mint más vonatkozásokban is, a tőkés viszonyok a „szerszámhasználat” tekintetében is abba az irányba hatnak, 
hogy a szellemi termelők tevékenysége „szabályos”, ipari jellegű bérmunkává váljék. Túl azokon a területeken, amelyeken a 
hagyományos ipari termelés keretein belül a szellemi termelők is „hozzá vannak kötve” a tőkés tulajdonában lévő 
szerszámokhoz (az automatizált gyárüzemektől az atomreaktorokig), a tőkés tulajdonában lévő szerszámok használatának 
szükséglete számos alapvetően „szelleminek” tartott területen is lényeges (filmgyártás, magánklinikák, magánegyetemek, 
kutatóintézetek, stb.) és ezeken a területeken a szellemi termelők foglalkoztatását rendszerint közelíteni is próbálják a klasszikus 
mechanizmusokhoz. 
{121} A modern ipar első feltalálóitól Edisonon át Bill Gates-ig számos példa van a „szellemi termelő – tőkés” szerepváltásra. 
{122} Ez is általános törvényszerűség: a különböző társadalmi csoportok a számukra fontos értékeket – azoknak az emberi 
társadalomban való érvényre jutásáért küzdve – (elvekké fogalmazva) általános, nembeli értékké teszik. 
{123} Természetesen ez sem magától megy végbe: a jelenlegi politikai és jogrendszer relatíve széleskörű jogosítványai a tőke és 
munka közötti hosszú politikai küzdelem eredményeiként jöttek létre, és sosem terjedtek ki úgy, hogy a tőkés termelési mód 
rendszerének lényegét fenyegessék. 
{124} A szabadság, egyenlőség és testvériség tőkés értelmezésének hipokrízise kiválóan megmutatkozik a gyarmatok 
„felszabadítási” folyamatában. A gyarmatrendszer korlátokat jelent a tőke szabad áramlása előtt, ezért a huszadik század 
érdekharcai során nagy előnyre tett szert az Egyesült Államok, amelynek nem voltak gyarmatai, és szabad kereskedelmi céljai 
éppen hogy a klasszikus gyarmatrendszer felszámolásában tették érdekeltté. A volt gyarmatok így „szabadon” és „egyenlő 
jogokkal” beléphettek a szabad világba és bekapcsolódhattak a világpiacba. Ennek katasztrofális következményei például Afrika 
legújabb történelmében jól láthatóak. A gazdaságok nagy részét egyszerűen eltünteti a korrupció, a társadalmak nagy része 
pedig véres polgárháborúkban pusztul. A „szabad világ” vagy rasszista előítéleteit látja mindebben igazolva – „nem tudnak élni 
a szabadsággal!” –, vagy időről-időre megpróbálkozik egyes tünetek kezelésével. Azt általában csak a rendszerkritikusok vetik 
fel (tehát a tőkés társadalom saját diskurzusaiban nem kerül szóba), hogy mindez nem következett volna be az e társadalmak 
eredeti struktúráinak – éppen a világpiacba való bekapcsolásuk által végrehajtott – szétzúzása, és a rájuk oktrojált szervetlen 
fejlődés nélkül. E társadalmak mérhetetlen gazdasági hendikeppel kerültek bele a világpiac egyenlőtlen viszonyaiba, amely a 
maga csereérték-mérő rendszerével állandóan le is értékeli termelésüket; s úgy jutottak hozzá a (másodlagosan) modern 
technikához és a modern intézményekhez, hogy fejlődésükből teljesen kimaradtak azok a fázisok, amelyek e technikát 
szervesen beépíthették volna gazdaságuk, ezen intézményeket szervesen beépíthették volna társadalmuk rendszerébe. 
Természetesen jogosulatlan a történelem olyan szemlélete, amely azt mintegy kötelezően bejárandó lépcsőfokok sorának 
láttatja, ugyanakkor nem lehet azt sem tagadni, hogy a működő társadalmak komplex rendszerek, amelyekben a technikák, az 
intézmények, a gondolatok, a képességek, az emberi kapcsolatok: a legkülönfélébb tényezők sokasága egymást feltételezi; s 
minél több olyan elem van, amely nem tud szervesen ráépülni az előzményekre, a rendszer annál rosszabbul működik. A tőke 
az egész történelmet a saját előfeltételévé változtatva szervesen nő ki előzményeiből, ám miután a múltat magába emésztette, 
azt többé nem létezőnek tekinti, mindig az éppen elért jelen állapotok vezérlik, s így azokat a társadalmakat, amelyek nem 
ennek a jelen állapotnak a sajátosságait mutatják, csak rombolni, meghaladni tudja: csak a maga jelen állapotait képes legitimnek 
elfogadni, ezt igyekszik ráerőszakolni mindenki másra, s ezzel a többiek társadalmaira szervetlen, azok egyéb tényezőivel nem 



kompatibilis struktúrákat erőltet rá. Így azok egyfelől sem szabadok, sem vele egyenlőek nem lesznek; (szabadnak is csak 
formailag szabadok, mert szabadságukat, cselekvési és döntési lehetőségeiket az őket sújtó végletes egyenlőtlenség végtelenül 
bekorlátozza); másfelől amennyiben elvben, formailag részesednek a tőkés társadalom szabadságából, e „szabadságot” már csak 
azért sem képesek megfelelőképpen használni, mert az önmagában, az egyenlőség és testvériség (legalább a tőkés társadalomra 
érvényes mérték szerint érthető egyenlőség és testvériség: az e társadalmak szerves fejlődésében kidolgozott demokratikus 
struktúrák és az egyes szereplőket összedolgozó kommunikatív közösség) nélkül szabadságnak sem szabadság. Szabadság, 
egyenlőség és testvériség (még a tőkés társadalomban érvényes korlátozott értelemben is) csak együtt, egymásnak is feltételül 
szolgálva képesek megvalósulni. (A szabadság, egyenlőség és testvériség kérdésére a 6. fejezetben még visszatérünk). 
{125} Nagyon sokféle ok jöhet itt számításba. Cornelis Disco (In: Eyerman–Svensson–Söderquist, 1987) a szellemi termelés 
előretörésének okai között például felsorolja a fogyasztói társadalom bizonyos sajátosságait, a hatalomtechnika 
racionalizálásának szükségletét, az információrobbanást, a gondoskodó állam létrejöttét, de egyáltalán nem említi ezen okok 
között a tőkeérdeket és a termelésbeli változásokat. A társadalom ilyen változásainál, ezek okai számbavételénél sohasem az a 
lényeg, hogy ezt vagy azt a tényezőt látjuk-e fontosabbnak (ez nyilván nézőpont kérdése), hanem hogy ne zárjuk ki a többi ok 
jelenlétét sem. 
{126} A huszadik század elején, e folyamat kiteljesedésének kortársaként Veblen egy, az Egyesült Államokban elképzelhető 
esetleges majdani forradalom alanyaiként, mozgatóerőiként is a termelő „mérnököket” jelöli meg… 
{127} Jókai sok más tekintetben is kimutatható, s kellőképpen nem mindig méltányolt társadalmi-történelmi éleslátását mutatja, 
hogy e vernei hős nemcsak hogy megjelenik nála is, hanem – Vernével ellentétben – a Fekete gyémántokban már azt is 
ábrázolja, hogy ez az új történelmi szereplő éppenséggel a tőkével áll antagonisztikus viszonyban (amely azonban akkor még az 
innovációra építő ipari tőke és a profitorientációt elsődlegesen megszemélyesítő banktőke szembenállásaként is értelmezhető). 
{128} Bizonyos értelemben persze a (természettudományos és technikai fejlődésre épülő) ipar az újkor kezdeteitől meghatározó 
tényező a társadalomkép alakulásában, s szerepének hatása az élet legkülönfélébb területein kimutatható, a huszadik század 
említett kísérletei azonban közvetlenül is megpróbálták a társadalom egészét a gépesített nagyipar mechanizmusainak szellemében 
megszervezni. 
{129} Ez a tendencia mindmáig jelen van, gondolhatunk ennek kapcsán például a „flow”-elméletnek a munkapszichológiában 
való felhasználására, vagy más „humanizáló” elképzelésekre. 
{130} A „tőke logikáját”, „ipari logikát”, stb. emlegetvén semmi másról nincs szó, mint hogy a különböző emberi 
tevékenységformák meghatározott – és egymástól különböző – szemléletet involválnak. a tőke „logikája” a haszonelv 
dominanciája jegyében épül fel, az egyes döntések, lépések ebből következnek, ennek sajátos racionalitása jegyében logikusak. 
Az ipar logikáját a gépi termelés sajátosságai szabják meg: itt a gépesíthetőség, a mechanikus lépésekre bonthatóság a kiinduló premissza, 
és azok a döntések felelnek meg az ipar racionalitásának, az ipari logikának, amelyek ezt segítik elő, ennek követelményeihez 
igazodnak. A szellemi termelésnek is megvan a maga – a szellemnek és a szellemi tevékenységeknek a negyedik-ötödik 
fejezetben kifejtendő sajátosságaiból következő – logikája. 
{131} Többen az információs korszak kialakulását – mint a kommunikációs forma változásait általában – összefüggésbe hozzák a 
populációnövekedéssel is, s nyilván ennek, és sok egyéb tényezőnek is szerepe van az új jelenségegyüttes létrejöttében. 
{132} Ha a kor egyik szimbolikus kulcs-eseményének neveztük a „human relations” jelentőségének felismerését, és az új 
paradigma születésének egyik színhelyeként a Mayo laboratóriumot neveztük meg, legalább ekkora a jelentősége annak a másik 
tudományos erőtérnek, ami Neumann János és Norbert Wiener körül keletkezett. 
{133} Az „ipari társadalom” logikája egy olyan társadalom szemléletét jellemzi, amelyben az ipar a domináns termelési ág, s a 
társadalom egésze úgy van megszervezve, hogy segítse e dominancia érvényesülését. (Ha az ipar logikáját a gépesítés, a 
mechanikus lépésekre bontás alapkövetelményével jellemeztük, az ipari társadalom logikája ezzel nem azonos: van, amikor – 
mint erre utaltunk – megpróbálják az egész társadalmat közvetlenül is az ipar logikája szerint szervezni, de van, amikor egészen 
máshogyan – például kompenzáló mechanizmusokkal vagy éppen más termelési területek radikális átalakításával, mint a 
parasztságnak a földtől való tömeges megfosztása idején; lelkesítő propagandával, az iparban érdekelt társadalmi csoportokra 
fókuszált figyelemmel, indukált piaci mozgásokkal, stb. – igyekeznek biztosítani azt, hogy az ipar legyen az egész termelési 



rendszer meghatározó komponense). Erre is érvényes, amit a 130. lábjegyzetben hangsúlyoztunk: minden sajátos társadalmi 
tevékenység-, és társadalmi szerveződés-formának megvan az adott tevékenységformából vagy társadalmi szerveződésformából 
következő szemléletmódja, racionalitása és logikája. 
{134} A változások megítélésének korabeli bizonytalanságát jelzi azon értelmezések felsorolása, amelyekkel Mills a kortársai 
között uralkodó felfogásokat jellemzi: (1) a fehérgallérosok által alkotott új középosztály az új uralkodóosztály (a 
menedzserekre, csúcstechnikusokra gondolva); (2) ez az új középosztály egyensúlyozó lesz a két szélső osztály között; (3) e 
csoport a kapitalizmus alkotórésze, nem tulajdona, hanem státusza szerint; (4) a proletariátushoz fognak csatlakozni (alsó 
rétegükre gondolva), egy kis részük pedig a burzsoáziához. Mills végül is a csoporton belüli különbségekre hivatkozva úgy 
gondolja, hogy a csoport egészére egyik értelmezés sem érvényes, és a csoport különböző alcsoportjainak nincsenek egymással 
közös érdekeik. 
{135} „Miközben (…) az új ’menedzseri korszak’ lelkes apologétái, – például Talcott Parsons (…) –, akként üdvözölték a 
részvénytársasági fejleményeket, mint politika és gazdaság helyénvaló és valódi szétválasztását s mint a gazdaság korábban 
elképzelhetetlen fölvirágzását a maga végre elért tisztaságában és ’a politikától való emancipálódásában’, addig a ’gazdasági 
realitások” épp az ellenkező irányban mozogtak. Nem csupán a szimbiotikus gazdasági-politikai formációk megjelenése révén, 
amilyen a katonai-ipari komplexum, de még inkább egy olyan rendszer szükségszerű kudarca révén, amelyben az efféle 
közvetlen állami támogatástól függő alakulatok szükségképp létfontosságú szerephez jutottak, nagy problémákat halmozva föl a 
jövőre.”(Mészáros, 2008, 163-164) „a fölügyelő személyzetnek eme formaváltozása révén az is kézzelfoghatóan nyilvánvalóvá 
lett (…) hogy az egyéni tőkések és igazgatók csupán ’tőkemegszemélyesítők’, akik a tőke nevében gyakorolnak ellenőrzést 
valamely különös formában, s könnyűszerrel öltenek nagyon elütő alakot, valahányszor a tőke tudatos emberi tevékenység által 
ellenőrizhetetlen társadalmi anyagcsere-ellenőrzési módjának megváltozott történelmi föltételei úgy rendelik.” (Mészáros, 2008, 
164) „A lényeg az osztályuralom és -függőség állandósága volt (…) nem pedig a viszonylagos formaváltozás a tőke irányító 
személyzetének részlegében, ennek lényegileg változatlan hierarchikus vezénylő struktúráján belül; egy olyan formaváltozás, 
amelyet a végbemenő tőkecentralizáció és -koncentráció tett szükségessé, ami nem szüntethette meg, hanem csupán fokozhatta 
a tőkerendszer belső antagonizmusait.” (Mészáros, 2008, 168). 
{136} A „professionals” csoportjától Mills (is, mint az angolszász szóhasználat általában) megkülönbözteti az „intellectuals” 
csoportját. Ez utóbbi, az ideológiai feladatokra szakosodott értelmiségi látja el döntően a manipuláció említett teendőit, (de 
persze e csoportból kerülnek ki azok is, akik leleplezik a mindenkori manipulációt: az „intellectuals” kategória így egybefoglalja 
az integratív típusú szellemi termelés és a rendszerváltoztató, kritikai szellemi termelés alanyait). Mills meghatározásai szerint: 
„people, who specialize in symbols, the intellectuals produce, distribute and preserve distinct forms of consciousness” (Mills, 
1951, p. 142). 
„All intellectual work is, in fact, relevant in so far as it is locused upon symbols that justify, debunk or divert attention from 
authority and its exercise” (Mills, 1951, p. 143). „Political intellectuals (…) create, facilitate and criticize the beliefs and ideas 
that support or attack ruling classes, institutions and policies; or they divert attention from these structures of power, and from 
those who command and benefit from them as going concerns” (Mills, 1951, p. 143). Mindezekután nem csodálható, hogy 
Mills megállapítja: közös „intellectual”-érdek nincsen. (Mills, 1951, p. 142) 
{137} Az együttható bürokratizálódás és kommercializálódás folyamatait jellemezve lényegében ugyanazokat a jelenségeket írja le, 
amelyek lényegét kortársa, D. Riesman „A magányos tömeg”-ben a „kívülről irányított ember” fogalmával értelmezi, a „kívülről 
irányított ember” születéseként mutatja be. 
{138} A szellemi termelőknek most azon, szintén növekvő csoportjáról nem beszélve, akik közvetlenül kerülnek egy-egy tőkés 
vállalkozás alkalmazásába. 
{139} A szellemi termelők presztízse egyértelműen magasabb, mint a kékgallérosoké, a tőke számára azonban nem feltétlenül 
előny alkalmazottaik magasabb képzettsége, így Mills szerint inkább az tekinthető jellemzőnek, hogy a „fehérgallérosok” és a 
„kékgallérosok” helyzete közelít egymáshoz. (Legalábbis, ami a „fehérgallérosoknak” azt a részét illeti, akik nem sorolhatók a 
menedzserek, illetve a manipulációs munka irányítói közé). Mindazonáltal Mills azt is hangsúlyozza, hogy a „fehérgallérosok” 
mindig el fognak térni a kékgallérosoktól (nem proletarizálódnak annyira; ha tulajdonuk nincs is, de bizonyos presztízsük 



mindenképpen van; a szakszervezeti szervezkedés nem olyan adekvát érdekképviseleti forma a számukra, stb.) A 
„fehérgallérosok” nála végül is egyfajta „középosztályt” képviselnek, ám az európai „középosztálynál” alacsonyabb státuszú 
csoportot. 
{140} Mindezt Mills abba a folyamatba helyezi, amely a kisüzem, kisbolt, általában a hagyományos patriarchális kistulajdon helyett 
egyre nagyobb gazdálkodási, igazgatási, stb. egységeket hozott létre: a „fehérgalléros” szellemi termelők szerepét elsősorban 
azzal hozza összefüggésbe, hogy a kistulajdonosokénál sokkal hatékonyabb nagy egységek működtetése alapvetően ilyen jellegű 
munkát igényel. 
{141} A tárgyilagos leírásra törekvő Mills azt is megállapítja, hogy sok ember számára – különböző okokból (nagyobb függés-
igény, a közvetlen személyes viszonyok túl kötöttnek minősítése, stb.) – vonzó lehet az elszemélytelenedett munka is. 
{142} G. H. Meadre és H. de Manra hivatkozik, de e tekintetben lényegében azt az angolszász társadalomkritikában általában is 
erős vonulatot követi, amely Thoreau-tól és a preraffaelitáktól, Morristól és Vanderveldé-től a korai Bauhauson át a hatvanas 
évektől kezdődő posztmodern kritikáig a kapitalizmus elidegenedett társadalmával szemben a még egész ember eszményét 
képviselő kézműves ideálig fordul vissza, s ideális szellemi termelőnek is a „kézműves jellegű”, önálló, független, „maga ura” és 
ugyanakkor erős, társadalmi szempontból hatékony egyéni szellemi vállalkozót tartja, (persze józanul megjegyezvén, hogy ez az 
eszmény az adott jelen körülményei között illuzórikus, és tiszta formájában sohasem létezett). 
{143} Mills „fehérgallérosai” persze nem mind diplomások, sőt, nem is mindegyikük nevezhető szellemi termelőnek. (A minden 
innovációt nélkülöző mechanikus irodai munkák végzői például jóval kevésbé). Mindazonáltal e munkavégzők is egy olyan 
termelési folyamatban vesznek részt, amelyet a dologi termeléssel, tárgytermeléssel szemben egyre nagyobb mértékben a szellemi 
termelés sajátosságai határoznak meg. A munkavégzők képzettségi foka pedig össztársadalmi szinten egyre nő. 
{144} Persze már az is jelezte a szellemi termelők jelentőségének növekedését, hogy a tőke (persze nem véletlenül egy szellemi 
termelőből lett tőkés személye által) a (hasznos) tudomány és művészet fontosságát hangsúlyozandó már a század elején 
létrehozta a Nobel-díj rendszerét, amely köré azután rituális tudomány-kultusz épült, (s később hasonló díjak szolgáltak 
különböző szellemi termelői területek egyes képviselőinek sztárhelyzetbe emelésére). 
{145} Amelynek szemlélete persze a későbbiekben is vissza-visszatér különböző konzervatív hullámok ideológiájában. 
{146} A lázadó jelleget nem lehet elvitatni a húszas évektől sem: a bubifrizurától a botrányosan rövid bukjelszoknyáig, a szexuális 
szabadság növekedésétől a nők munkavállalásáig számos (elsősorban a női emancipáció területén végbement) olyan változás 
történt, amely éles szembehelyezkedést jelentett a „békeidők” világának erkölcsi és viselkedési rendjével. Ez a lázadás azonban 
a polgári társadalom szabad vállalkozás-eszményeinek kiterjedését jelentette (a nőkre is), s azt, hogy a polgári társadalom leveti 
magáról az utolsó feudalizmusból örökölt hendikepet, az arisztokráciához, annak formalizmusához való idomulás hendikepjét 
is, (amely a „békeidők” tizenkilencedik századvégi kapitalizmusának viktoriánus és „második császárság”-beli világrendjét és 
erkölcseit jellemezte). (A kor „aranypolgárainak” végtelen birtok-, és hatalomhalmozása is kifejezte, hogy most már a self-
made-man polgárság lép a társadalom legfelső, „fejedelmi” pozícióiba is). 
{147} Ez az életérzés éppen azért jelent meg „nemzedéki” formában, mert a korábbi nemzedékek osztályantagonizmus által tagolt 
világával (egy más nemzedékekhez kötődő múlttal) szemben képviselt egy újfajta, átrendeződő struktúrát. 
{148} A nagy francia forradalom – bár történelmi jelentősége minden korábbi forradalomnál meghatározóbb – még nem volt 
világméretű, globális jellegű megmozdulás, inkább csak kisugárzó hatást gyakorolt, de persze azt elég széles körben (a magyar 
jakobinus összeesküvéstől a haiti rabszolgafelkelésig, és számos európai és Európán kívüli ország nemzeti és polgári 
„ébredéséig). 
{149} Ezt a metaforát többen alkalmazzák is, például maga Bell is: „The student resentments were, to simplify, the initial ’class 
struggles’ of the post-industrial society, just as the machine-wrecking movements of the period from 1815 to 1840 presaged the 
worker-employer class conflicts of industrial society.” (Bell, 1976, p. 189). Touraine is utal a ludditákra, (Touraine, 1974, p. 
120), és a tizenkilencedik század „utópista szocialistáit” is párhuzamba hozza 1968 „utópista kommunistáival”. (Touraine, 
1974, p. 127). Brzezinski így ír: „The younger generation is the one most directly affected by the transition into the new age, 
and it contains the most active opponents and includes the majority of those who feel themselves to be victims of the 
technetronic revolution. In their reliance on emotion and violence, many of the opponents, are reminescent the Luddites of 



early nineteenth-century England, who reacted to the machine age with primitive passion, destroying that which they did not 
understand well enough to harness.” (Brzezinski, 1976. p. 108).„A truly revolutionary class must master the contemporary 
techniques of social organization, rather than reject them.” (Brzezinski, 1976. pp. 109-110. Ebben kétségkívül igaza van. ’68-at 
egyébként Brzezinski eléggé differenciáltan ábrázolja (különböző lázadó közösségek bemutatásával), és eléggé találóan 
megjósolja a jövőjüket is, de nem látja, hogy új termelési mód születéséről van szó: (a ludditákról is azt írja, hogy nem értették 
az új tendencia lényegét, pedig nagyon is értették, hogy új kizsákmányoló viszony jött létre – ezt ő a ludditák esetében is, 68 
esetében is kikerüli). 
{150} Az államszocializmusok történetét is elemző 7. fejezetben majd kitérünk arra is, hogy bár a forradalmak korántsem zajlottak 
olyan tervszerű módon, ahogy ezt a győztes pártok öntömjénező történetírása szerette feltüntetni, (az események sokszor 
spontánul és kevéssé célracionálisan alakultak); ám a hatalom megszerzése és a társadalmaknak az általuk elképzelt irány felé 
mozdítása mégis azoknak a („kommunista”) pártoknak sikerült, amelyek (a nagy francia forradalom jakobinus mintáit is 
követve) ezt a célt mint egy tervrajz megvalósítását közelítették meg és érték el. 
{151} Korábban az elnyomottak „népként” lázadtak viszonyaik (mint az össztársadalmat – az egész népet – ért igazságtalanság 
ellen, a „népet” a rajtuk uralkodókkal szemben definiálva). A marxi elemzés „osztály”-szembenállást feltételez: az osztályt, 
akárcsak a népet természetesen egyének alkotják, egyéni sérelmekkel és indulatokkal, ezeket az egyéneket azonban az 
osztályviszonyok tömegesen érintik. Mind a „nép”, mind az „osztály” cselekvő alanyként való felfogása a népesség jelentős 
részének olyan egyérdekűségét és együttmozgását feltételezi, amelyben az egyéni élethelyzetek egységesnek felfogott 
érdekekben, célokban összegződnek, amelyeknek az egyén aláveti magát, bár ezen érdekek és célok követésében 
megnyilvánulhatnak az egyéni sajátosságok. A huszadik század elejére megjelent tömegtársadalmakban viszont az emberek 
sokasága (lépjenek föl akár „népként”, akár „osztályként”, akár csak spontán összeverődött sokadalomként) olyan masszává 
válik, amelyben elvész az egyének szerepe, s a tömeg a maga anyagi valóságában képez a fizikából ismert tömegerőt. 
{152} Mindennek megvan az előzménye a történelemben: a hadseregek mindig is hasonlóképpen kezelték az emberek tömegeit; 
ha azonban lenne itt mód a hadtörténelem elemzésére, kimutatható lenne, hogy a különböző társadalmak hadseregei milyen 
szemléleti különbségekkel hajtották végre a tömegek mozgatását, s hogy az igazi gépháborúk kora csak a huszadik századdal 
érkezett el, mikoris nem csak az ekkor tömegesen harcbaállított gépek (tankok, géppuskák, repülők, stb.) jelezték a háborúkban 
is az ipar korszakának győzelmét, hanem az emberek irányítása is mindinkább hozzáidomult a gépek irányításában megkívánt 
módszerekhez. (Ez történt azután a bolsevik típusú forradalmakban is). 
{153} Hardt és Negri definíciója szerint a „nép” terminussal szemben (amelyben az egyéni különbségek végülis a „nép” 
egységében vonódnak össze – de hozzátehetnénk: a marxi osztályfogalommal is szemben, amelyben hasonló egyesítés történik, 
s leginkább a „tömeg” fogalommal szemben, amelyben már egyáltalán nincs szerepe az egyéninek), a „sokaság” lényege a 
megőrzött sokféleség, a pluralitás, az értékek, életformák, világképek, vágyak, törekvések (a közös nevezőben csupán találkozó) 
pluralitása: „The people has traditionally been a unitary conception. The population, of course, is characterized by all kinds of 
differences, but the people reduces that diversity to a unity and makes of the population a single identity: „the people” is one. 
The multitude, in contrast, is many. The multitude is composed of innumerable internal differences that can never be reduced 
to a unity or a single identity – different cultures, races, ethnicities, genders, and sexual orientations; different forms of labor; 
different ways of living; different views of the world; and different desires. The multitude is a multiplicity of all these singular 
differences.” (Hardt–Negri, 2004, p.XIV). „The people is one. The population, of course, is composed of numerous different 
individuals and classes, but the people synthesizes or reduces these social differences into one identity. The multitude, by 
contrast, is not unified but remains plural and multiple. This is why, according to the dominant tradition of political 
philosophy, the people can rule as a sovereign power and the multitude cannot. The multitude is composed of a set of 
singularities – and by singularity here we mean a social subject whose difference cannot be reduced to sameness, a difference 
that remains different. The component parts of the people are indifferent in their unity, they become an identity by negating or 
setting aside their differences. The plural singularities of the multitude thus stand in contrast to the undifferentiated unity of 
the people.” (Hardt–Negri, 2004, p. 99). „The multitude, designates an active social subject, which acts on the basis of what 
the singularities share in common. The multitude is an internally different, multiple social subject whose constitution and 



action is based not on identity or unity (or, much less, indifference) but on what it has in common.” (Hardt–Negri, 2004, p. 
100). Ez a „sokaság” már a szellemi termelést minden tekintetben jellemző pluralizmusnak megfelelő szerveződési formát 
mutatja. 
{154} Az események fontos résztvevője és szemtanúja, Serge Mallet írja, hogy ’68-ban egyfelől a (jövőre felkészítő) iskola, 
másfelől a (múltba ragadt) valóság, egyfelől a magasabb, több szellemi energiát mozgósító képzettség illetve az ezzel járó 
megbecsültség-, és autonómia igény, másfelől a szellemi igények nélküli hierarchikus struktúra közti ellentmondások robbantak 
ki: {In 1968/69 movement}„was made up of young workers, recently graduated from vocational schools, who had found at 
the factory neither the occupational rank corresponding to their training, nor the job and income security promised them, nor 
the professional autonomy or advancement possibilities which their school training entitled them (at least so they believed) to 
expect. They had thought they were entering the industry of tomorrow and they found the traditional sweatshop, the autocracy 
of foremen less qualified than they, the absurd strait jacket of stop watches and time clocks.” (Mallet,1975, p.62). 
{155} Ennek megvolt az előzménye, már az ötvenes évek végén. A mccarthyzmusnak nem csak és nem elsősorban a szellemi 
termelők ellenállása vetett véget. Maga a hatalom ismerte fel, hogy jóval hatékonyabb – a hidegháború szempontjából is – a 
szellemi termelők integrálása (beleértve ebbe a „baloldali” szellemi termelőket is, akik integrálását fel lehet használni mindazok 
megnyerésére, akik „baloldaliak”, de nem rokonszenveznek a szovjet rendszer despotikus vonásaival), mint (más 
szempontokból úgyis fontosnak tartott) térnyerésük fékezése. Erről az Egyesült Államok-beli kormányzati szempontváltásról – 
amely aztán 1968 után úgy tökéletesedik, hogy a „baloldaliságban”, illetve a szellemi termelők önálló, öntörvényű fejlődésében 
– rejlő robbanóanyagot is hatástalanítják – lásd György Péter: „Marslakóink titkos története” c. esszéjét (in: György, 2005) 
{156} Riesman a „fogyasztói társadalom” ötvenes évekbeli „berobbanásának” kortársaként poszt-indusztriális társadalmon 
elsősorban a szabadidő-társadalmat érti (lásd D. Riesman: Leisure and Work in Post-Industrial Society. Kivonata: Mass Leisure, 
Glencoe, Illinois, 1958). 
{157} Ilyen (az új viszonyokra jellemző) konfliktusként jelenik meg nála a gazdasági hatékonyság és a szociális költségek, az anyagi 
ráfordítások és a munkával való elégedettség konfliktusa, a közjavak megnőtt fontossága és a közjavak pazarlására hajlamos 
egyének érdekkövető racionalitása közti ellentmondás; a tudomány mind nagyobb mértékű alkalmazása és a tudós ezáltal 
korlátozott függetlenségigénye; a közérdek mérhetetlensége és a közítélet gyakori irracionalitása; a szellemi termelők által 
gyakran vonzónak tartott konszenzuselv, és a konszenzus megteremtésének gyakorlati lehetetlensége, stb… Bell lényegében 
feloldhatatlannak látja ezeket az ellentmondásokat, mert mögöttük az emberi természet dualizmusát, agresszió és 
harmóniatörekvés örök kettősségét feltételezi. 
{158} Ugyanerről Lyotard: „olyan időben, mikor úgy tűnik, hogy minden korábbinál inkább alárendelődik az uralkodó 
hatalomnak, és az új technológiával együtt annak a veszélynek van kitéve, hogy ellentétük a hatalommal döntő ponthoz érkezik, 
akkor a kettős legitimáció kérdése messze nem szorul háttérbe, hanem előtérbe kerül. Mivel a legkifejlettebb formájában, az 
oda-vissza áramlás formájában jelenik meg, megmutatkozik, hogy a tudás és a hatalom egyszerűen annak a kérdésnek a két 
oldala: ki dönti el, mi a tudás? Illetve: ki tudja mit kell eldönteni? A tudás kérdése az informatika korában minden korábbinál 
inkább hatalmi kérdés.” (Lyotard: A posztmodern állapot in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 23). 
{159} S mint már több ízben hangsúlyoztuk, a szellemi termelés előretörésének egyik táplálója a kapitalizmus rendszerének 
megerősítésére irányuló törekvés, s a szellemi termelés előretörése egy kapitalista társadalomban azt is jelenti, hogy a szellemi 
termelés maga is fokozódóan magán viseli az uralkodó paradigma sajátosságait. „A tudás előállítóinak és használóinak viszonya 
az általuk előállított, illetve használt tudáshoz egyre inkább olyan formát ölt, mint amilyet az árutermelők és a fogyasztók 
viszonya az általuk termelt és fogyasztott javakhoz már magára öltött – azaz értékformát. Az ismeretet eladásra termelik (…) és 
azért használják fel, hogy új termelésben értékesüljön: mindkét esetben a csere a cél. A tudás célja immár nem önmaga, elveszíti 
’használati értékét’”. (Lyotard: A posztmodern állapot in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 15). 
{160} „A kapitalizmus új szelleme diadalittasan sajátította ki 1968 egyenlősítő és hierarchiaellenes retorikáját” (Žižek, 2008, p. 
192). „A 1968-as májusi megmozdulás politikailag elbukott (a kapitalizmus győztesen visszatért) és egyúttal nyert társadalmilag 
(kisajátítva a társadalmi ’pluszok’ jelentős részét: szexuális forradalom, új egyéni szabadságjogok, a nők helyzetének javulása, de 
ugyanakkor megjelentek az autoritás és dominancia új posztpatriarchális formái is). A ’89-es antikommunista forradalom nyert 



politikailag (a kommunizmus megbukott), de veszített társadalmilag (az új posztkommunista társadalmak a vadkapitalizmus és a 
nacionalizmus keverékével nem éppen azok, amelyért az egykori ellenzékiek harcoltak). Azok, akik egyfajta ’hidat’ keresnek a 
két ellentétes irányú mozgás között (a ’68-as antikapitalista volt és kritizálta a parlamentáris demokráciát, míg ’89 éppen az 
utóbbiért szállt síkra), rendszerint rámutatnak arra, hogy mindkettő osztja a liberálisok elkötelezettségét az egyéni szabadság és 
kreativitás iránt a társadalmi korlátozás és az elnyomás minden formájával szemben. (…) A harmadik momentum, 
olvasatomban, a 2005-ös megmozdulás, az autók felgyújtása, a párizsi külváros lázadása, ahol egy pillanatra megint felvillan ’68 
igazi szelleme, (’68-at ugyanis gyorsan kisajátította az uralkodó ideológia, így végső utóhatása nem a kapitalizmus megdöntése 
lett, hanem a kapitalista ’szabad világ’ ellenségének, a ’létező szocializmusnak’ a bukása)”. „2005-ben azt láthattuk, ami 
megmarad ’68-ból, miután kivettük belőle ’89-et, ’68 tényleges politikai potenciáljának megvalósulását: egy tisztán irracionális, 
program nélküli lázadást.” (Žižek, 2008, p. 198). Žižek könyörtelen kritikájának abban igaza van, hogy ’68 két fő gyengesége 
valóságos program nélküli, luddita jellege illetve a liberális paradigmában részben benne ragadó ideológiai felemássága volt. 
Még az a keserű konklúzió is jogos, amit ehhez Krausz Tamás tesz hozzá: „1968 ’államellenes’ forradalma készítette elő a 
polgári civilizáció neoliberális-neokonzervatív megújítását (…) megtörve a ’mindenható államba vetett hitet – eredeti céljaival 
ellentétben nem a ’burzsoá állam összetörésének’ feltételei előtt kövezte ki az utat, hanem ellenkezőleg, 1968 örökségéből olyan 
tollakkal cicomázták fel a neoliberális fordulatot, mint az antirasszizmus, a multikulturalizmus, a kisebbségek jogainak védelme, 
az emberi jogok védelme, miközben lerombolták a társadalom önvédelmi esélyeit, amikor a tőke logikája a ’68-as és a keynesi 
eszmék lecsengése után ’életre hívta’ a szabad piac antiszociális, a társadalmi egyenlőtlenségeket égbe emelő rendszerét. (…) 
Valójában tehát a tőke és annak intézményei profitáltak 1968 államellenes törekvéseiből, persze, mint ma már jól látjuk, csupán 
azzal a céllal, hogy ne az államot, hanem csak az állami közszolgálatokat, a jóléti intézményeket és intézkedéseket kurtítsák, 
illetve számolják fel teljesen.”(Krausz, 2008, pp. 186-187). Mindez így van. De mindez a gyengeség és kudarc nem annulálja 
1968 valódi történelmi jelentőségét, hogy ha éretlen formában is, de itt jelent meg először a szellemi termelési mód politikai 
önkifejezésének, képviseletének igénye. 
{161} A kapitalizmus rendszere nagyon rugalmasan integrálja azokat az ellenében megfogalmazott célokat, amelyek rendszere 
alapjait nem veszélyeztetik. „Mindazt, amit ma a liberális demokráciához és a szabadsághoz kötünk (a szakszervezetek, az 
egyetemes választójog, a szabad közoktatás, a sajtószabadság, stb.) az alacsonyabb osztályok vívták ki hosszú és nehéz harcban, 
és korántsem a kapitalista viszonyok természetes következményei” (…) „ma úgy állítják be a fehérek és feketék közötti 
egyenlőséget, mint az ’amerikai álom’ egy részét, egy magától értetődő politikai-etikai axiómát – holott az 1920–30-as években a 
kommunisták alkották az EGYETLEN politikai erőt, amely szót emelt a teljes faji egyenlőségért. A kapitalista propaganda itt 
éppúgy ’elcsalja’ az igazságot, mint a katolikus egyház, amikor úgy állítja be magát, mint a demokrácia és az emberi jogok 
’természetes’ védelmezőjét a totalitarizmus fenyegetésével szemben. (Mintha legalábbis az egyház nem csak a XIX. század 
végén fogadta volna el a demokráciát, akkor is kényszerűen, és világossá téve, hogy ez csak az ’új időknek’ szóló engedmény, 
mert egyébként jobban megfelelne neki a monarchikus berendezkedés)”. (Žižek, 2008, p. 189). 
{162} A változások mélysége, társadalmi jelentősége – mint ezt az előző fejezetben Castellsnek a könyvnyomtatással kapcsolatos 
példájával próbáltuk illusztrálni – annak függvénye, hogy milyen mértékig hatják át a társadalom egész szerkezetét. 
{163} A villámgyors elterjedés folyamatát Masuda a (nagy) tudomány – vezetés – társadalom – egyén vonalon vezeti le (az 1970-es és 
1975-ös év kiemelt szerepével), (lásd: Masuda, 1988. p. 43), s fontos, hogy mindegyik szint, mihelyt közegében beindult az 
ezirányú fejlődés, önállóan fejlődik tovább. Castells, mint az imént utaltunk rá, a hadiipari komplexum és a tudomány öntörvényű 
közegének eredőjéből származtatja a fejlődés ezen irányvételét. Mindkét elemzést elfogadhatjuk: egyrészt az is igaz, hogy a 
tudományos innováció a politikai hatalom döntéseinek függvényében, azon keresztül jut „le” a társadalomhoz (s különösen így 
van ez a centralizált és tekintélyelvű társadalmakban), másrészt mindig érvényesül a különböző szereplők saját érdekű 
cselekvése is, tehát a fejlemények számos esetben a hatalom döntéseitől függetlenül (sőt, gyakran azok ellenében is), illetve azok 
döntéseitől függetlenül is alakulnak. 
{164} Ez akkor is így van, ha persze az emberiség egy jelentős részének a számítógép (és használatának kultúrája) még nem áll a 
rendelkezésére. (Még a legfejlettebb társadalmakban sem). Azonban ez elmondható a hajlékról és az egyéb eszközökről is. 



{165} Természetesen mindenki tapasztalhatja, hogy a Háló alkalmat nyújt minden political correctness tagadására, sutba vetésére, 
a szélsőséges intoleranciára, az egyes szubkultúrákba való kirekesztő bezárkózásra is. De ahhoz, hogy a Háló egészként 
működhessen, az Egész szintjén mégis szükség van arra, hogy aki ezzel az Egésszel kíván kommunikálni, tartsa kordában 
elfogultságait. 
{166} „The various activities of research, conceptualization, management of human resources, and so forth, together with all the 
various tertiary activities, are organized within computerized and multimedia networks. These are the terms in which we have 
to understand the cycle of production and the organization of labor. The integration of scientific labor into industrial and 
tertiary labor has become one of the principal sources of productivity, and it is becoming a growing factor in the cycles of 
production that organize it”. (Lazzarato: Immaterial Labour). 
{167} A szellemi termelők és az üzleti szféra viszonyának további változásairól később lesz még szó. 
{168} Zbigniew Brzezinski ezzel a kategóriával próbálta megragadni azt, amit mások információs társadalomnak, vagy 
tudástársadalomnak neveztek. 
{169} „Unceasingly, the introduction of new techniques, the discovery of new primary materials or of new sources of traditional 
raw materials, the invention of new products, come along to upset the established division of labour. Masses of capital or 
workers are constantly thrown from one sector to another, old industries decline or disappear. The modification which 
intervene ceaselessly in the apparatus of production cannot fail to remodel the face of the social strata which are engaged there. 
And the ineluctable consequence of these changes is precisely to bring to the fore within the working class and its organized 
movement this or that fraction of the working class, while the leading sectors of the past lose their influence.” (Mallet,1975, p. 
24). „And it is for this reason that it is legitimate to speak, with all the necessary reservations, of the ‘age of the skilled worker, 
of the semi-skilled worker, and of the technician’ or if one prefers to refer to the organization of industry rather than to that of 
workers, to the age of the manufactory, of the mechanized factory, and of automation”. (Mallet,1975, p.24). „True automation, 
which was able to develop only with the discovery of electronics, ensures not only the totality of operations formerly effected 
by the human hand, but also certain functions reserved until now to the human brain. Feed-back processes, the self-regulation 
of operations and errors, the synthesis of certain economic data, and the computerization of conventional production 
operations are all entirely normal today. In these conditions, the intervention of men is increasingly exiled to the ‘before’ and 
‘after’ of the production process strictly defined. Its domain is found on the level of intellectual creation, of invention, on the 
one hand, and of supervision on the other,” (Mallet, 1975, p. 40). „Automated industry creates a new type of skill highly 
remote from the knowledge of the traditional métier, but which requires a much greater cultural and technological knowledge: 
it begins the progressive elimination of the distinction between manual and intellectual labor.” (Mallet,1975, pp.40-41). 
{170} „These analyses” – itt a „general intellect” kategóriát alkalmazó marxista elemzésekről van szó, (a kategória értelmezését 
lásd később) – „set off from two coordinated research projects. The first consist in the analysis of the recent transformations 
of productive labor and its tendency to become increasingly immaterial. The central role previously occupied by the labor 
power of mass factory workers in the production of surplus value is today increasingly filled by intellectual, immaterial, and 
communicative labor power. (…) The second, and consequent, research project developed by this school consist in the analysis 
of the immediately social and communicative dimension of living labor in contemporary capitalist society, and thus poses 
insistently the problem of the new figures of subjectivity, in both their exploitation and their revolutionary potential”. (Hardt–
Negri, 2001, pp. 29). 
„Today that working class {t.i. a hagyományos ipari munkásosztály}has all but disappeared from view. It has not ceased to 
exist, but it has been displaced from its privileged position in the capitalist economy and its hegemonic position in the class 
composition of the proletariat. (…) We will argue (…) that among the various figures of production active today, the figure of 
immaterial labor power (involved in communication, cooperation, and the production and reproduction of affects) occupies an 
increasingly central position in both the schema of capitalist production and the composition of the proletariat.” (Hardt–Negri, 
2001, p. 53). 
{171} Az Internet és általában a számítógépes kultúra térhódítása azt a veszélyt is magában hordja, hogy a virtuális valóság 
eluralkodik az embereken (és a társadalomban domináló gazdasági és politikai erők az embereket ebbe a fiktív valóságba terelve 



eltérítik őket attól, hogy saját valóságos társadalmuk ellentmondásaival szembesüljenek, az ellen lázadjanak) – lásd erről Fülöp 
(2011) –; a vízválasztó azonban éppen az, hogy a számítógépes kultúrát arra használják-e, hogy az embereket ily 
módon (is) alárendeljék az adott társadalom uralkodó viszonyainak, vagy éppen arra, hogy az emberek rendeljék 

maguknak alá ezeket a viszonyokat, (a virtuális valóság eszközeivel aktívan alakítva a valóságos társadalmat). 
{172} A szellemi termelés természetesen nemcsak szellemi jellegű alkotások létrehozását, információk, tudások termelését és 
terjesztését jelenti. Igen lényeges szellemi termelés például az a fajta szervezőtevékenység, kapcsolatépítés, egyes ügyek felvállalása 
is, amelyek együttese az úgynevezett „civil társadalom” működéseként is jellemezhető. A civil társadalom térhódítása mindig 

egyúttal a szellemi termelés térhódítását is jelenti. (Minderre visszatérünk még az utolsó fejezetben, ahol összefoglaljuk a 
szellemi termelési mód irányába mutató, illetve az annak ellenében ható lehetőségeket). 
{173} Később erről is lesz még szó, mindenesetre a továbbgondoláshoz érdemes figyelembe venni az alábbi megfontolásokat is: 
„Foucault’s work allows us to recognize a historical, epochal passage in social forms from disciplinary society to the society of control 
(…) We should understand the society of control (…) as that society (which develops at the far edge of modernity and opens 
toward the postmodern) in which mechanisms of command become ever more ’democratic’, ever more immanent to the social 
field, distributed throughout the brains and bodies of the citizens. The behaviors of social integration and exclusion proper to 
rule are thus increasingly interiorized within the subjects themselves. Power is not exercised through machines that directly 
organize the brains (in communication systems, information networks, etc.) toward a state of autonomous alienation from the 
sense of life and the desire for creativity.” (Hardt–Negri, 2001, pp. 22-23) 
{174} Dyer-Witheford interpretációja például az ilyen „optimisták” közé sorolható: „I analyse how the information age, far from 
transcending the historic conflict between capital and its labouring subjects, constitutes the latest battleground in their 
encounter; how the new high technologies – computers, telecommunications, and genetic engineering – are shaped and 
deployed as instruments of an unprecedented, world wide order of general commodification; and how, paradoxically, arising 
out of this process appear forces which could produce a different future based on the common sharing of wealth–a twenty-
first century communism.” (Dyer-Witheford, 1999, p. 2) A „kommunizmus” kifejezés a hozzátapadt asszociációtömeg 
következtében nem tűnik a legalkalmasabbnak arra, hogy általános bizalmat keltsen egy ilyen nem-kapitalista jövőt illetően, de 
annyiban megalapozottnak látjuk Dyer-Witheford optimizmusát, hogy a szellemi termelésnek jónéhány olyan vonása van, 
amely hosszú távon igen nehezen „emészthető meg” a tőkés termelési mód rendszere által. 
{175} Persze a gondolat forrásait keresve visszamehetünk egészen Spinozáig is, aki így ír: „az ember igazi szerencséje és 
boldogsága egyedül a bölcsességben és az igaznak megismerésében van, de semmiképpen sem abban, hogy bölcsebb a 
többieknél, vagy hogy a többieknek nincs részük igaz megismerésben. Ez ugyanis nem gyarapítja bölcsességét, azaz igazi 
szerencséjét” (Spinoza, 1978, p. 53). Vagyis a „bölcs” – persze a konkurencia társadalma nem éppen erre a bölcsességre tanít – 
nem érdekelt abban, hogy a többiek ne legyenek bölcsek… 
{176} „The social knowledges, relationships, and forms of communication that result from immaterial production generally fit 
into this category. As they become common to society they form a kind of raw material that is not consumed in production 
but actually increases with use.” (Hardt–Negri, 2004, p.147). „Material property, such as land or water or a car, cannot be in 
two places at once: my having and using it negates your having and using it. Immaterial property, however, such as an idea or 
an image or a form of communication, is infinitely reproducible. It can be everywhere at once, and my using and having it does 
not hinder yours. On the contrary, as Thomas Jefferson says, ideas are enhanced by their communication: when I light my 
candle from yours they both seem to burn brighter.” (Hardt–Negri, 2004, p.311). 
{177} „The particularity of the commodity produced through immaterial labor (its essential use value being given by its value as 
informational and cultural content) consists in the fact that is not destroyed in the act of consumption, but rather it enlarges, 
transforms, an creates the ’ideological’ and cultural environment of the consumer. This commodity does not produce the 
physical capacity of labor power; instead, it transforms the person who uses it.” (Lazzarato, in: Hardt–Negri, 1996. p. 138). 
{178} „When I consume a loaf of bread I am in competition with other potential bread-eaters for scarce resources, since once I 
have consumed the loaf it is not available to anyone else. Broadly this is true of other material commodities and indeed of 
services where the scarce resource is the time of the person delivering the service. If a doctor is treating me he or she cannot 



be treating someone else, and the doctor’s time is finite. None of this is true of media or information. When I watch a 
television programme or read a newspaper it doesn’t stop anyone else consuming the same piece of information. In such a 
situation it has long been recognized by economists that the market model of provision has serious problems.. First, where 
there is no scarcity there is no justification for rationing by price. Secondly, the erection of a price barrier will lower total 
welfare since it will exclude those who would have consumed the good or service if free without raising the utility of those who 
continue to consume.” (Garnham, 2000, p. 57) És ez így van a legtöbb szellemi termék esetében. 
{179} Az áruk piaci természetét meghatározván Ricardo olyan szellemi termékekkel állítja szembe a tőkés termelésben létrehozott 
árukat, amelyek értéke nem a létrehozásukhoz szükséges munkaidőből, hanem nem-mérhető egyediségükből származik: „A 
javak, mihelyt magukban véve hasznosaknak ismerik el őket, csereértéküket két forrásból merítik: ritkaságukból és az 
elérésükhöz szükséges munkamennyiségből. Vannak javak, amelyeknek értéke csak ritkaságuktól függ. Mivel semmiféle munka 
sem tudja mennyiségüket növelni, ezért értékük nem csökkenhet megnövekedett kínálatuk következtében. Ide tartoznak ritka 
szobrok, festmények, stb. Ezek értéke azoknak vagyona és hajlandósága szerint változik, akiknek vágyuk, hogy ilyen tárgyak 
birtokában legyenek.” (…) „Ezek azonban csak nagyon kis részét teszik azon árutömegnek, melyet naponta kicserélnek a 
piacon. Azoknak a javaknak, amelyek az emberi vágyak tárgyai, túlnyomó részét munka állítja elő; ezek sokszorosíthatók, 
nemcsak egy országban, hanem sok országban, szinte minden meghatározható korlát nélkül, ha az elérésükhöz szükséges 
munkát hajlandók vagyunk elvégezni. (…) „Amikor tehát árukról, csereértékükről és azokról az elvekről beszélünk, amelyek 
viszonylagos áraikat szabályozzák, mindig csak azokra az árukra gondolunk, amelyeknek mennyisége emberi iparkodással 
növelhető, és amelyeknek termelésére a konkurencia korlátozás nélkül hat’” D. Ricardo: Principes de l’économie politique, 
Paris, 1835. I. kötet pp. 4-5 Idézi: Marx, 1959/2, MEM, 4. p. 76). A szellemi termékekre ma már nem igaz, hogy csak nagyon 
kis részét teszik ki az árutömegnek, az is egyre kevésbé igaz, hogy nem sokszorosíthatóak, de értékük továbbra sem a 
munkamennyiségtől függ, és a konkurencia továbbra sem úgy hat rájuk, mint más termékekre. 
{180} Radovan Richta, szembeállítván az ipari társadalmat a tudomány társadalmával, megállapítja, hogy míg az ipari társadalom 
végletekig viszi a munkamegosztást (egyszerű, monoton munkára lebontva a szükséges tevékenységeket), abban a 
társadalomban, ahol a tudomány a termelés döntő tényezőjévé válik, a képességek (sokirányú) fejlesztésére kerül a hangsúly. S 
ami még lényegesebb különbség: az ipari társadalomban „a hasznos termelés tömege nagy vonalakban mindenkor arányban áll 
a ráfordított elemi és tárgyiasult munka (tőke) tömegével”, a tudomány termékei esetében „az újratermeléséhez szükséges 
munkaidő egyáltalán nem áll arányban az eredeti termeléshez szükséges idővel”.( Richta, 1968, p.38). 
{181} A szabad szoftver kérdése évek óta heves viták tárgya a nemzetközi szakirodalomban. Jelentőségét jelzi, hogy megannyi 
önálló kifejezés született az új jelenség megragadására (free source code, copyleft, free software, stb.) A Napster-től Linus 
Benedict Torvalds nagy sikerű Linuxáig már számos „intézményesülési” formája is van ennek a mozgalomnak. Csak néhány a 
téma legnagyobb hatású elméleti megközelítései közül: Boldrin, Michele & Levine, David Knudsen (2002): The Case Against 
Intellectual Prpoperty, American Economic Review 92(2) pp 209–212; Vaidhyanathan, Siva (2003): Copyrights and 
Copywrongs: the Rise of Intellectual property and How it Threatens Creativity, New York University Press; Vaidhyanathan, 
Siva (2005): The Anarchist in the Library: How to Clash Between Freedom and Control in Hacking the Real Word and 
Crashing the System, Basic Books; Kinsella, Stephan N (2008): Against Intellectual Property, Ludwig van Mises Institute; 
Moglen, Eben: Diadalmas anarchizmus: szabad szoftver és a szerzői jog halála; 
http://moglen.law.columbia.edu/publicatrions/anarchism-hungarian.html#szerzo. Utolsó letöltés: 2011.április 16. Stb. 
{182} A reprodukálhatóság nem fenyegeti a tulajdont, de lerombolja annak privát jellegét. Éppen az, ami a szellemi termékek 
szociális és gazdasági hasznosságának alapja: az olcsó és könnyű reprodukálhatóság fenyegeti ezt a privát jelleget. Az ilyen 
másolás nem minősíthető a klasszikus értelemben lopásnak, hiszen nem vesz el semmit az eredeti tulajdonostól, de aláássa az 
olyan (haszonszerzési) konstrukciókat, amelyek a dolgok ritkaságán, hiányán (és az ezáltal felnövelt keresleten) alapszanak. „A 
more significant security problem than the destruction or corruption of immaterial property through connectivity is 
reproduciblity, which does not threaten the property itself but simply destroys its private character. Many forms of illicit 
reproduction of immaterial products are quite obvious and simple – reproducing written texts, computer software, or audio or 
video property. They are so obvious because the social and economic utility of these immaterial forms or property depend 



precisely on their being easily reproducible at low cost, through techniques from the printing press and photocopy machine to 
digital recording. The reproducibility that makes them valuable is exactly what threatens their private character. Reproduction is, of course, 
very different from traditional form of theft, because the original property is not taken away from its owner; there is simply 
more property for someone else. Private property is traditionally based on a logic of scarcity – material property cannot be in 
two places at once; if you have it I cannot have it – but the infinite reproducibility central to these immaterial forms of 
property directly undermines any such construction of scarcity”. (Hardt–Negri, 2004, p.180). 
{183} A szellemi termelés az ember különböző képességeit mozgósítja és ezek között mindig kiemelt szerepe van a társadalmi 
együttműködésnek, és ezen együttműködés alakításának. A szellemi munka olyan formákban jelenik meg, amelyek eleve 
kollektívek: hálózatok és áramlatok formájában. M. Lazzarato így ír a szellemi termelésről (amelyet ő immateriális munkának 
nevez): „The activities of this kind of immaterial labor force us to question the classic definitions of work and workforce, because 
they combine the results of various different types of work skill: intellectual skills, as regards the cultural-informational content; 
manual skills for the ability to combine creativity, imagination, and technical and manual labor; and entrepreneurial skills in the 
management of social relations and the structuring of that social cooperation of which they are a part. This immaterial labor 
constitutes itself in forms that are immediately collective, and we might say that it exists only in the form of networks and flows.” 
Lazzarato, Maurizio: Immaterial Labour www.generation-online.org/c/fcimmateriallabour3.htm. Utolsó letöltés: 2011. 03.18. 
(Az utolsó kiemelés: K.Á. – K.G.). 
{184} „Moreover, the networks are now the site for an array of ’virtual communities’.These experiments in on-line social relations 
vary enormously; staggering diversity is perhaps their preeminent feature. However, in many cases participants see such 
communities as offering escape from the everyday logic of capital. In some cases, they are consciously conceived as 
constituting a new, electronic form of civil society in which many-to-many cybercommunications undermines the control of 
established societal gatekeepers – including the giant media corporations – over flows of information. Indeed, amongst 
libertarian technophiles these prospects sometimes inspire a populist version of technologically-determinist information-
revolution theory, with computer networks being seen as the solvent that will spontaneously melt the hierarchies of capital into 
participatory democracy.” (Dyer-Witheford, 1999, pp. 251–252). E nézetek kritikusai szerint az Internetet csak egy része 
használja a társadalomnak, s ez igencsak korlátozottá teszi a keretei között megvalósítható részvételi demokráciát. Ez igaz, de 
Gutenberg fellépése idején az emberek többsége nem volt írástudó, a nyomtatás mégis fontosnak, egyesek szerint 
sorsdöntőnek bizonyult az akkori új társadalmi paradigma, a polgári társadalom győzelme szempontjából, az általános oktatás 
pedig később – legalábbis elvben – mindenkit bekapcsolt az általa nyújtott lehetőségek potenciális használóinak körébe. 
{185} „Networks have always presented problems for an economics based upon the assumption of the market as the ideal form 
because they are shared resources. (:..) None of us individuals makes enough telephone calls to pay for so many copper cables. The 
solution to this problem was the hierarchical switched network. (…) Thus a network needs to be seen as a club rather than a 
market.” (Garnham, pp. 60-61) (Kiem.:K:Á. – K.G.). 
{186} „Just as the small peasantry as a whole, which was a revolutionary factor in 1789, was not able to understand the problems 
posed by the Commune {of 1871}, the working class of archaic sectors of industry cannot formulate an alternative to neo-
capitalist society in a positive way. Its struggle will necessarily take on reactionary, corporatist, Malthusian aspects, like that of 
the English weavers of 1840.” (Mallet,1975, p.68). 
{187} „The demand for control among the former groups takes the form of ‘negativity’ toward the firm and more broadly toward 
industrial society in general, while among the latter groups it is charged with ‘positivity’, willingly adopts a ‘rationalizing’ 
language and, in ordinary periods (those in which the young semi-skilled workers shrug their shoulders and wait for the whistle 
to blow), a reformist strategy.” (Mallet.1975, p.64) 
Törekvésük: „to recreate the enterprise through self-management and not to destroy it” (Uo) 
„And it is extremely significant that, far from demonstrating an easily understandable indifference toward an enterprise which 
refuses to integrate them effectively into modern industry, they have put forth the same type of demands for control as the 
technicians and cadres of these firms.” (Mallet.1975, .p.66) 



„it was {given us} by these workers, technicians and cadres profoundly ‘integrated’ into industrial society, in the most sensitive 
and crucial centers, so ‘integrated’ that they are in a position to express the possibilities for human liberation included in 
technological progress and to rebel against their misappropriation.” (Mallet.1975, p.67). 
{188} „organization capitalism has already entered a stage of compromise, in which it is possible for the working class movement 
to grasp some of the economic power” (Mallet, 1975, p. 54). 
{189} Idézi: Dyer-Witheford is, (1999), pp. 487-488. 
{190} „Behind the label of the independent "self-employed" worker, what we actually find is an intellectual proletarian, but who is 
recognized as such only by the employers who exploit him or her. It is worth noting that in this kind of working existence it 
becomes increasingly difficult to distinguish leisure time from work time. In a sense, life becomes inseparable from work. This 
labor form is also characterized by real managerial functions that consist in (1) a certain ability to manage its social relations 
and (2) the eliciting of social cooperation within the structures of the basin of immaterial labor.” 
„I do not believe that this new labor power is merely functional to a new historical phase of capitalism and its processes of 
accumulation and reproduction. This labor power is the product of a ’silent revolution’ taking place within the anthropological 
realities of work and within the reconfiguration of its meanings. Waged labor and direct subjugation (to organization) no longer 
constitute the principal form of the contractual relationship between capitalist and worker. A polymorphous self-employed 
autonomous work has emerged as the dominant form, a kind of ’intellectual worker’ who is him or herself an entrepreneur, 
inserted within a market that is constantly shifting and within networks that are changeable in time and space.” 
„New modes of seeing and knowing demand new technologies, and new technologies demand new forms of seeing and 
knowing. These ideological products are completely internal to the processes of the formation of social communication; that is, 
they are at once the results and the prerequisites of these processes. The ensemble of ideological products constitutes the 
human ideological environment.” (Lazzarato, www.generation-online.org/c/fcimmateriallabour3.htm. Utolsó letöltés: 2011. 
03.18). 
{191} Ez lényeges pontosítás, hiszen tudjuk, hogy a liberális demokráciákban is hosszú küzdelmek eredménye a választójog 
kiterjesztése különböző diszpreferált csoportokra. 



{192} Az is egy fajta tipikus politikai alapállása a szellemi termelőknek, hogy megpróbálnak „semlegesek” lenni; ez a kívülállás 
megfelel egyrészt annak az alaphelyzetnek, hogy a szellemi termelők a kapitalizmus klasszikus korszakában kívül vannak a fő 
osztályviszonyon, de megfelel annak a függetlenségigénynek is, ami megint csak összefügg az individualitás-értékkel is: az egyén 
elsősorban egyén, és nem ilyen vagy olyan csoport része, elkötelezettje (s ezért semleges a különböző elkötelezettségek 
küzdelmében). Ám ez a tőkés politikai mezőben ismét a tőke szempontjából kedvező, mert így a szellemi termelő önmagán 
belül hajtja végre azt, ami minden rendszerkritikus fellépés esetében a tőke politikai célja: kioltja egymással az ellentétes 
nézőpontok igazságait, (s így nem áll a rendszerkritika oldalára sem). Ezt a „semlegességet” gyakran (a „szubjektív 
elfogultságokkal” szembeni) „tudományos” objektivitásra való törekvésnek tüntetik fel; (az objektivitás a relativizmus 
ellentéteként nagyon is fontos támasza lehet a szellemi termelőknek, de az nem a szubjektív állásfoglalástól tartózkodó, vagy azt 
elleplező semlegességet jelent. A negyedik fejezetben visszatérünk még arra, hogy szerintünk az objektivitás milyen értelemben 
jelenhet meg a szellemi termelő tevékenységében, itt egyelőre csak annyit, hogy – éppen hogy bizonyos, a szubjektivitástól el 
nem szakadó állásfoglalásokon keresztül). 
{193} Ezzel szemben felvethető, hogy a parlamenti demokrácia pártpluralizmusa még mindig alkalmasabb a különböző érdekek 
érvényesítésére, mint a monolit rendszerek „egypárt”-szisztémája, vagy a diktatúra bármely más formája. Ez természetesen így 
van – bár lényege szerint persze a tőkés hatalomgyakorlás is diktatúra és burkolt egypártrendszer – de ebben a vonatkozásban 
sem érvényes, hogy csupán két rossz megoldás közül lehet választani. Mint később erre még kitérünk, létrejöhet olyan politikai 
rendszer, amely ebből a szempontból is kiküszöböli, meghaladja mindkét szisztéma legsúlyosabb negatívumait, (bár persze 
„hibátlan” rendszer természetesen nem létezik). 
{194} „The modern working class has an immediate interest in uninterrupted technical development and its results: a substantial 
reduction of work time, the reconquest of occupational autonomy, job rotation, more varied activity. Capitalism, on the 
contrary, tends to brake the development of the productive forces to the extent that their development has as its principal 
result to lower the rate of profit continuously and to the degree that it increasingly involves recourse to socialist types of 
economic instruments whose effects capitalism is not certain to master.” (Mallet, 1975, pp. 83-84). 
{195} E szkepszist jogosulttá teszi, hogy az alternatív termelési mód hívei számos alapkérdésre még nem dolgozták ki a 
megnyugtató válaszokat. Ezen hiányok közül talán a legszembetűnőbb az arra a kérdésre adott válasz hiánya, hogy az új 
termelési mód kialakulási folyamatában mi a szerepe azoknak, akik nem szellemi termelők; a szellemi termelők hogyan 
viszonyulnak hozzájuk, stb. A megválaszolatlan kérdések közül több szerepel Bell idézett kérdésfelvetései között is. 
{196} Az emberiség története folyamatos absztrahálódási folyamat is: óriási absztrakciós lépés volt, amikor különböző 
tevékenységekből elvonódott a „munka” fogalma, s ezzel lehetővé vált, hogy a munkák egymással behelyettesíthetőek és 
összemérhetőek, s az emberek az egyik munkáról a másikra átirányíthatóak, általános „munkavégzők” legyenek. Az absztrahálódási 
folyamat egy másik nagy lépcsője, amikor a munka egyes lépéseit absztrahálják (például mechanikai összefüggésekként) ami 
lehetővé teszi a gépek kialakulását, amelyek éppen ezeket az absztrahált mechanikai összefüggéseket képezik le. (Társadalmilag 
ez az absztrakciós lépés teszi lehetővé az absztrakt „munka” szembenállásának felismerését azzal, ami nem munka, és az igény 
megszületését a munka és nem-munka közti különbség felszámolására). Az absztrahálódási folyamat legújabb lépése, amikor az 
emberiség felismeri, hogy nemcsak ezeknek a mechanikai összefüggéseknek, de a legkülönfélébb emberi tevékenységeknek és 
tudásoknak is közös (még absztraktabb) eleme az „információ”, s ez egyrészt lehetővé teszi szinte minden ember által használt 
létterület leképezését és egymásra való átváltását, (s ezzel a munka és nem-munka közti határok valóságos eltüntetését is), 
másrészt újabb antropológiai fordulatot is hoz: az ember mint információhasználó, (vagyis mint par excellence szellemi aktor) kialakulását. 
{197} Mint Lyotard fogalmaz: „a laikus számára is érthető példát szolgáltat a genetika, amely a kibernetikának köszönheti a maga 
elméleti paradigmáját.” (Lyotard: A posztmodern állapot in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 13). 
{198} Az információs társadalom termelési rendszerét Masuda úgy jellemzi, hogy abban „(1) az információ adja a társadalom 
gazdasági szükségleteinek alapját; (2) a gazdaság és a társadalom maga is az információs értékrendet termelő és felhasználó mag 
körül nő, illetve fejlődik, s (3) az információ – mint gazdasági termék –  fontossága meghaladja az árukét, az energiáét és a 
szolgáltatásokét”. (Masuda, 1988, p. 83). Az információs ipar leválik a szolgáltatásokról (a „negyedleges” ipar a 
„harmadlagosról”), és önállóvá válik. 



{199} Itt a szerző megkülönbözteti a kognitív és érzelmi információt, hangsúlyozva, hogy mindkettő együtt alapfontosságú 
(Masuda, 1988, p. 83). Jóllehet azt állítja, hogy az emocionális információ „a szervezet saját kielégítését szolgálja”, s ez nem 
pontos, mert az érzelmi információ (ugyanúgy mint a kognitív) az emberi Nem egyik alapvető eszköze, és emberi (a Nem 
számára való) funkciója elválaszthatatlan a kogníciótól, ám a megkülönböztetést az mégis indokolja, hogy – legalábbis jelen 
ismereteink szerint – e kettő közül a kognitív információ az, ami számítógépesíthető. 
{200} A szerző lényegében annyit mond erről, hogy: fokozatosan alakul át a társadalom. Az üzleti szektor mellett megjelenik a 
közösségi szektor, és egyre jobban „magához hasonítja” az üzleti szektort és az államit (Masuda, 1988, p. 132). Ebben a 
„szektor” szemléletben nem világosak azonban a résztvevők viszonyai és így az sem, hogy a dolgok miért haladnának éppen a 
Masuda jelezte irányban. 
{201} Masuda víziójában sok logikus következtetés van, például amikor arról beszél, hogy mivel az anyagi javak megszerzésére, 
fogyasztására irányuló igénynél fontosabbá válik az önmegvalósítás szükséglete, ez előtérbe helyezi a (konszenzus elvet is 
érvényesítő) részvételi demokrácia igényét, amely elől viszont a számítógépes technikával elhárultak az akadályok.(Masuda, 
1988, p. 97). Csakhogy egyrészt (a súlyos egyenlőtlenségek következtében) távol vagyunk még azoktól az állapotoktól, 
amelyekben az anyagi javak fogyasztása iránti vágy már nem domináns, másrészt, bár a számítógépes technika valóban 
magában hordja a részvételi demokrácia lehetőségét, Masuda nem fejti ki, hogy hogyan lehet ennek egyéb feltételeit biztosítani, s a 
részvételi demokráciát a társadalom politikai irányításának domináns formájává tenni.. 
{202} A szerző két korábbi művére hivatkozik itt: A Mattelart: L’innovation des la Communication, Paris, La Découverte, 1994; 
és: A. Mattelart: Histoire de l’Utopie planetaire. De la cité prophétique á la socité generale, Paris, La Découverte, 1999. 
{203} S általában is egy új értelmiségi típus felemelkedését regisztrálja, a technoértelmiségét, amelyet a hagyományos bölcsész 
elsősorban intuícióra alapozott szemléletével szemben a problémamegoldó és szabályokra építő pragmatikus gondolkodás jellemez. 
{204} Korábban már volt szó arról, hogy a „szabad információáramlás”, a „nyitott társadalom” mellett a tőke (a szabad 
tőkeáramlás követelésével együtt) saját érdekében kardoskodik. De ettől még a szabad információáramlás mindenki számára 
előnyösebb ezen áramlás korlátozásánál. Az más kérdés, hogy amikor érdekei úgy kívánják, valóban a tőke korlátozza ezt a 
szabadságot, s szelektálja az információkat. Ám a tőkével ellentétes érdekek képviselői számára nem az információáramlás 
korlátozása, hanem (a valóban szabad információáramlás mellett) az információkhoz való hozzájutás általános lehetőségének biztosítása 
az eredményes megoldás. 
{205} Az idézett hely: La théorie de la societé de l’information en tout qu’idéologie, Réseaux, vol. 18. No.10. illetve: Garnham, 
2000, p. 70. 
{206} Itt kitér a „tömegtársadalom” problematikájára is. Megállapítja, hogy a tömegtársadalom hívei azzal érvelnek, hogy a 
tömegtársadalom kialakulása révén szélesebb rétegek nyerhetik el részvétel jogát. (S ez vonatkozik az információk tömegessé 
válására is). Emlékeztet, hogy Bell reakciósnak minősíti azokat, akik a tömegtársadalmat a passzivitással, mechanizálódással, az 
ítélet feltételeinek eltűnésével azonosítják, fogalmát erre szűkítik le (Mattelart, 2004, p. 101). Bell kritikájának is van igazsága, 
hiszen a huszadik században létrejött „tömegtársadalom”-ban valóban nőttek e „tömegek” lehetőségei is. De egyrészt az 
emberek „tömegként” kezelése nem biztos, hogy a társadalom-működés optimális formája, másrészt e lehetőségek csak 

akkor nőnek igazán, ha a részvétel kiszélesítése összefonódik az értékterjesztéssel, tudatosítással – ehhez pedig az 

kellene, hogy ne a piac irányításával történjék. Ezzel kapcsoltban Mattelart – a lényegében Bourdieu gondolatait közvetítő 
– Moeglin-t idézi: „a képzésben részt vevő nem rendelkezik a kulturális iparágak fogyasztóinak általános cselekvési eszközeivel 
vagy terével. Ennek oka az, hogy – voltaképpen per definitionem – híján van az előzetes tudásnak azzal kapcsolatban, amit meg 
kell ismernie, nem sok esélye van arra, hogy önmagában megtalálja autonómiájának útját az elérhető forrásokkal való – a 
látszatnál jóval inkább kényszerítő erejű – szembesülésben. Voltaképpen egyféle ördögi körrel, bizonyos mértékig azt várják 
tőle, hogy már a kezdet kezdetén rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, melyeket a képzés végére kell elsajátítania” 
(Mattelart, 2004, p. 167) (eredete: Moeglin, P. 1998, L’industrialisation de la formation, Etat de la operation., Paris, Centre 
national de documentation pedagogique, pp. 129-130). 
{207} Ugyanúgy, ahogy a második fejezetben jeleztük a „poszt-indusztrializmus” elméletével kapcsolatban. 



{208} Karvalics összefoglalja azt is, hogy mi mindenből is tevődik össze az „információs társadalom” fogalma; milyen új 
jelenségek alapján lehet egy újfajta (és éppen „információs társadalomnak” nevezhető) társadalmi alakzatról beszélni. Az 
információs javak, az információs ipar, az információs munka szerepének előtérbe kerülése; kölcsönös összekapcsoltság 
(hálózatiság); integrált médiakörnyezet., technológiai és társadalmi haladás, a régi elitekkel szemben (Schement-Curtis, 1997) új, 
információs jellegű egyenlőtlenségek kialakulása, globális asszimetriák, információs árutermelés, információszabadság és 
önrendelkezés; információs és kommunikációs technológiákra építő eszköz-, és intézmény-környezet; információtudatos 
politikai tervezés. Megállapítja, hogy a konkurens kategória, a „tudástársadalom” olyan jelenségcsoportot jelöl, amely az 
„információs társadalom” jelenséghalmazán belül helyezkedik el. (Z. Karvalics, 2002, p.36). Egy meghatározásában (Karvalics 
1995) az információcentrikus társadalmakat a (korábbi) energiacentrikus társadalmakkal szemben definiálja, ez azonban nem igazán 
szerencsés, mert egyrészt az „információcentrikus” társadalmak is energiahasználaton, az „energiacentrikus” társadalmak is 
információkon alapszanak; másrészt az „információ” és az „energia” nem egynemű fogalmak, s ha lenne is közös nevezőjük, 
nem világos, hogy az mennyiben tehető társadalom-karakterisztika alapjává. (Hasonlóképpen különnemű fogalmakkal operál az 
a gyakori elképzelés is, amely az „információ” és a „pénz” szembeállításán alapul.) 
{209} A klasszikus antikapitalista (marxista, anarchista, utópista) elképzelésekben a „kapitalizmust felváltó minőség” egyúttal a 
„hierarchizált társadalmak tagadása” is; a két típust azért jogos mégis megkülönböztetni, mert lehetnek a kapitalizmuson túli 
társadalom-modellek is hierarchikusak, a hierarchia-tagadók pedig nem mindig gondolkoznak a kapitalista termelési módból 
való kilépésben. 
{210} Karvalics egy másik osztályozási elvet is kipróbál (lásd in: Z. Karvalics, 2002): ebben hat elmélettípust különít el azon az 
alapon, hogy az „információs társadalom” elnevezéssel mire is koncentrálnak az egyes elméletalkotók. (1) Egy új iparági 
dominancia állapotot írnak-e le leíró gazdaságelméleti rendszerezéssel (mint Machlup, vagy a többek által egyébként 
„komolytalannak, felületesnek” ítélt Naisbitt). (2) A gazdaságot és társadalmat egy átfogó, normatív paradigmaváltás felől 
közelítik-e meg, mint a poszt-indusztrialista elméletek (Bell, Touraine). (3) A stratégiai tervezés és egyfajta antropológiai 
perspektíva jegyében trendvizsgálaton alapuló társadalomképet és eszményt vázolnak-e fel (mint Toffler vagy Masuda). (4) A jelen és a 
közeljövő alkalmazási lehetőségeit elemző „gyorsfényképek”-et készítenek-e. (5) A „policy”, a társadalomtervezés lehetőségét mérlegelik-e 
egy olyan szemlélet alapján, amely a társadalmi viszonyok új minőségével számol, de egy változatlan piaci világban; vagy (6) a 
változásokat mint az értelmiség új globális működésmódját mutatják-e be (mint pl.Beniger). 
{211} E jelenségek összefüggenek azzal is, hogy az információs társadalom egy piaci versenytársadalom keretei között fejlődik ki. 
Ezzel kapcsolatos a szerző azon megjegyzése is, miszerint a korai életmódcentrikus információstratégiák helyett mindinkább a 
versenyképesség-növelés összefüggésében használják a fogalmat (Z. Karvalics, 2002, p.13) (Kiem.: K.Á. – K.G.) 
{212} Felsorolja azokat az aggályokat is, amelyek a közvéleményben az információs társadalomban rejlő antropológiai 
veszélyekkel kapcsolatban megfogalmazódnak, de ezeket, mint tudománytalanokat azonnal cáfolni is igyekszik. Az egyik ilyen 
aggály, hogy az új technika sorvasztja is a régi képességeket (Platón az írással kapcsolatban vetette fel, hogy segít az emlékezet 
javításában, de annak alapszerkezetét rombolja le; a könyvnyomtatás a kéziratos másolással szemben a minőséget feláldozza a 
mennyiség oltárán; ma pedig az Internet rombolja hasonlóképpen a hagyományos alkalmazkodási képességeket). Karvalics 
válasza, hogy az új nem szünteti meg a régit, (az írás az emlékezést, a könyvnyomtatás a kézírást, stb.), s a magasabb és 
alacsonyabb szintek megférnek egymással, legfeljebb használati arányuk változik. Egy másik aggály, hogy a kialakuló komplex 
rendszer ellenőrzése, biztonsága még komplexebb rendszereket igényel, s ez a folyamat előbb-utóbb elér egy olyan szintet, hogy 
az ember számára kezelhetetlenné válik. Erre az a válasz, hogy az instabilitási spirál csak a rendszer határáig tart, a magasabb 
szinten új biztonsági rendszer alakul ki. A harmadik aggály az Internet által lehetővé tett önpusztítás, a rendszer egészét 
veszélyeztető terrorizmus rémét idézi fel. (Karvalics erre adott válasza, hogy még nem forrott ki a teljes rendszer, így az egészet 
nem is lehet elpusztítani, nem igazán meggyőző). Végül arra az aggodalomra, miszerint a számítógép tökéletesítése kivezethet az 
emberi világból, egy gépek uralta poszthumánus rendszer felé, Karvalics azt feleli, hogy a fejlesztés kívülről vezérelt”, nincs 
önálló motivációs hajtóereje, az ilyen típusú veszélyek csak egy új rendszerszinten jelentkezhetnek (Z. Karvalics, 2002, p.118-
120, illetve 125-127). Az érvelés egyébként azt is tanúsítja, hogy Karvalics azért alapvetően a progresszió és az „információs 
társadalom”) elkötelezettjeként ábrázolja a jelenségeket. Ugyanakkor igyekszik ezt elfogulatlanul, megfelelő önreflexióval 



végezni, s arra is emlékeztet, hogy nem egyértelmű, minek alapján és milyen határig tarthatunk valamit helyesnek (s itt olyan 
példákat sorol, mint a betegségek leküzdése során a természetes kiválasztási mechanizmusokba való beavatkozás; a 
népességnövekedés egy határon túl negatív következményei, stb.). Mindez az információs társadalom jelenségcsoportjára is 
igaz, ezért fontos, figyelmeztet Karvalics, hogy az e körbe sorolható jelenségekhez se ideologikusan viszonyuljunk. 
{213} Ez természetesen nem mindig történik így. 
{214} Bár a technikai változások sem teljesen „semlegesek”: egyes találmányok különösen adekvát szerepet tölthetnek be egy-egy 
termelési mód rendszerében, míg mások hozzájárulhatnak e rendszer szétfeszítéséhez, (s másfelől az egyes termelési módok 
uralkodó viszonyai kedvezően vagy fékezően hatnak a technikai fejlődés egy-egy irányára), maguk a technikai változások 
egyszerre hordozván pozitív és negatív lehetőségeket, – s ez még a „tág értelemben vett” fejleményekre: a képességek, az 
érzékelésmódok, a kapcsolatok, intézmények, stb. átalakulására is igaz, hiszen mindezek alakulhatnak a kapitalista társadalmi 
rendszerbe beilleszkedő módon éppúgy, mint azzal ellentétesen – „technikai” kategóriákkal nem lehet valóságos társadalmi 
változásokat megragadni: a valóságos paradigmaváltások mindig értéktelítettek, és a „jó” és „rossz” közti választást 

(legalábbis viszonylagosan) egyértelműnek láttatják. 
{215} Farkas János, szintén sorra véve a kurrens elméleteket, a „tudástársadalom” fogalom használatával kapcsolatban veti fel, 
hogy a fogalomban összemosódnak a tőkés társadalom új szakaszának és egy egészen más alapokon álló társadalomnak a 
sajátosságai. (Nem világos ugyan, hogy alábbi, első mondatában a „szellemi termelést” miért nevezi tőkeviszonynak, de 
valószínűleg arra gondol, hogy a kapitalista korszakban a szellemi termelés – és annak mai, kiteljesedő szakasza is – a domináns 
termelési mód, a kapitalizmus részeként tud csak funkcionálni. További gondolatmenete azonban rátapint a „tudástársadalom” 
fogalomban rejlő problémák lényegére). „A ’tudástársadalom’ nem más, mint a Marx által szellemi termelésként jellemzett 
tőkeviszony folytatása. Kiterjesztése minden olyan területre, ahol a ’tudásüzem’ olyan ismereteket állít elő, amelyekre a gazdaság 
(…) a menedzsment (…) és a szabályozás (adminisztráció) szempontjából állandóan szükség van. A tudás és a tudomány 
(esetünkben az információtermelés és a kommunikáció) veszélyes irányban halad, mert a tőkeviszony szelektálja őket. Csak 
azokra az ismeretekre és módszerekre van szükség, amelyek növelik a profitot, és felszámolnak minden olyan ismerettermelést, 
amely ezt nem teszi, sőt, – vele szemben állva – bírálja, tagadja a tőkeviszony jogosságát. Persze, beszélhetünk 
’tudástársadalomról’, de akkor azt kellene kifejteni, hogy milyen éles érdekütközések vannak a tudományon belül a tőke 
számára hasznos tudományos termelés és az ebbe bele nem illő szellemi termelés között. Ez a harc az egyetemeken, az 
Akadémián, a kutatóhelyeken, alapítványokon belül is folyik. Ha van ’tudástársadalom’, akkor fel kell tennünk a kérdést: ez a 
tőkeviszony további előrenyomulását szolgálja-e, vagy annak megállítását?” (Farkas, in: Tamás, 2006, p. 13). „Látható, hogy az 
információnak kettős társadalmi hatást is tulajdonítanak. Egyfelől centralizáló, másfelől decentralizáló hatást. Mc Luhan (1964) 
például úgy gondolja, hogy az információ decentralizál. Mumford (1967) szerint viszont a globális hálózat ’egyetlen világa’ 
felmorzsolta az elektromos hálózatot, amit sokan az iparosítás elleni utópia felforgató erejének fogtak fel. Az igazság 
valószínűleg ott van, hogy az adott társadalmi és politikai rendszertől függ, hogy az információs rendszerek elnyomó vagy 
felszabadító funkciót töltenek-e be?” (Farkas, in: Tamás, 2006, p. 20). Farkas végül elfogadja a „tudástársadalom” kategóriát – 
és úgy tűnik, lényegében azt érti rajta, amit mi „szellemi termelési módnak” neveztünk.„A mai helyzetben a ’tudás’ lehetne a 
keletkező új társadalom címkéje, jelzője. Ez azért lehetséges, mert a társadalmat létrehozó, vagy a társadalom identitását 
kifejező mechanizmust egyre növekvőbb mértékben nem a ’tőke’ és nem az ’ipar’, hanem a ’tudás’ mozgatja. Ez a helyzet 
hosszú időn keresztül fokozatosan alakult ki és a tudástársadalom a jövőben sem lesz soha csupán egydimenziós.” (Farkas, in 
Tamás, 2006, p. 23). A következő fejezetekben, a szellemi termelés összetevőit felsorolva szeretnénk majd bizonyítani, hogy a 
„tudás” fogalma éppúgy nem elegendő a kapitalizmuson túli alternatíva lényegének megragadására, mint az információé, bár 
természetesen mindezen kategóriák azt a jelenségkört „lövik körül”, amely már ma is jelzi ezen alternatíva számos vonását. 
{216} Toffler ekkor Newt Gingrich tanácsadójaként is ismert; kettejük viszonya – akárcsak az „információs szupersztráda” 
fogalmának megjelenése a másik nagy amerikai párt programjában, illetve szlogenjei között – jól jelzi, hogy az „információs 
társadalom” elméletnek ez a „szelíd” formája beilleszthető a tőkés paradigmába is. „Gingrich's Progress and Freedom 
Foundation (…) published a document, ’Cyberspace and the American Dream: A Magna Carta for the Knowledge Age’,(…) 
strong intellectual property rights to protect private ownership of information; a `highway' infrastructure to be owned by an 



unregulated private monopoly; tax breaks for information-oriented companies; and the widespread dismantling of federal 
government regulations”. (Dyer-Witheford, 1999, pp. 58-59). 
{217} A nyolcvanas évek poszt-fordista víziója (Piore és Sabel) arra épül, hogy a komputertechnológia lehetővé tesz egy 
humánusabb kistulajdonos (yeoman) demokráciát. Ez megint csak a technikai elem túlértékelésén alapszik. „All these accounts 
suffer major defects as a reply to the anti-Marxist challenge of the information revolutionaries. In a way that uncannily mirrors 
the logic of their opponents, scientific socialism effectively liquidates human agency, and substitutes for it an inexorable, and 
ultimately sinister, technological automatism. Technology-as-domination theorists restore to view the question of the 
subjectivity constituted by a machine saturated society – but can conceive of it only as a process of victimised exploitation, to 
which the best response is a reactive, heroic, but probably hopeless neo-Luddism. Many post-Fordist accounts, on the other 
hand have embraced so much of the information revolutionaries own euphoria about the new subject of technology as to 
essentially abdicate the negative moment of critique and subscribe to capital's own logic of technological development. Indeed, 
all three perspectives lead, although by different routes, to potential disintegrations of or exits from Marxism: scientific 
socialism shattered by the confounding of teleological optimism marked by the events of 1989; neo-Luddism descending into a 
dystopian, radical pessimism; and several versions of post-Fordism converging with a post-Marxist politics that claims to go 
`beyond' issues of capital and class”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 115). 
{218} Az „Új világ” elméletek között ezért találkozunk az „elektronikus társadalom”, „high tech társadalom” elnevezésekkel is. 
(Lásd például Jameson, 1996). 
{219} „In the technetronic society plutocratic pre-eminence is challenged by the political leadership, which is itself increasingly 
permeated by individuals possessing special skills and intellectual talents. Knowledge becomes a tool of power and the effective 
mobilization of talent an important way to acquire power”. (Brzezinski, 1976, pp 11-12) (kiem.: K.Á. – K.G.). 
{220} The threat of intellectual fragmentation, posed by the gap between the pace in the expansion of knowledge and the rate of 
its assimilation, raises a perplexing question concerning the prospects for mankind’s intellectual unity. It has generally been 
assumed that the modern world, shaped increasingly by the industrial and urban revolutions, will become more homogeneous 
in its outlook. This may be so, but it could be the homogeneity of insecurity, of uncertainty, and of intellectual anarchy. The 
result, therefore, would not necessarily be a more stable environment.” (Brzezinski, é.n. p. 23). 
{221} A megfogalmazás nem pontos: az innováció is hathat mások érdekei ellen, de kétségtelen, hogy – szemben a 
profitérdekeltséggel – nem feltétlenül forrása egyenlőtlenségnek, sőt, gyakran éppen az egyenlőtlenség megszüntetése motiválja. 
{222} A konvergenciaelmélet az államszocialista társadalmakban nagy mértékben azt a gondolatot is tartalmazta, hogy e 
társadalmakban növelni kell az emberek érdekeltségét és ezen keresztül e társadalmak hatékonyságát. Ehhez kapcsolódóan 
Richta is úgy látja, hogy a nyereségérdekeltséget nem kell kizárni, csak (a tőkés társadalomban jellemző) kizárólagosságát kell 
megszüntetni. 
{223} „Ami az ’emberi tényezőt’ illeti, az ipari forradalomnak, és a tudományos-technikai forradalomnak teljesen ellentétes hatása 
van”. (Richta, 1968, p. 32). 
{224} Richtáék azt is felvázolják, hogy milyen tudományok kulcsszerepbe kerülését látják logikusnak a TTF társadalmában: emberi 
kapcsolatok pszichológiája, szociálpszichológia, munkapszichológia, ergonómia, antropológia, fejlődésgazdaságtan, 
növekedéselmélet, irányításelmélet, civilizáció-, és kultúraelmélet, általános technológia, a tudomány tudománya, stb. (Richta, 
1968, p.209). 
{225} Richtáék is látnak problémákat (például az alkotó és végrehajtó munka szétválása, a technokrácia mechanizálási hajlama, az 
alkotóenergiákat visszafogó nivellálás); regisztrálják új konfliktusok születését, – például az ebben a korszakban nagyon 
érzékelhetővé vált nemzedéki konfliktust, (amit ők az eltérő életstílusok folytán egyébként természetesnek tartanak ). Azonban 
a – szerintük megoldható – problémáknál sokkal lényegibbnek tartják a különféle emberi erőknek és potenciáknak azt a 
felszabadulását, amelyeket egyrészt maga a tudományfejlődés, másrészt az általuk ezzel adekvátnak minősített – és igényelt – 
részvételi demokrácia hozhat magával. 
{226} Ennek szimbolikus jele egyes állami vezető politikusok (például J. F. Kennedy) olyan „sztárrá” válása, amilyenre azóta sem 
volt példa, s ahol a vezető karizmája nem a hagyományos „vezér”-képzetre épül, hanem olyan asszociációkra, amelyek a vezetőt 



az „értelmiségi”-hez közelítik. (Jóllehet például éppen az Egyesült Államokban az „értelmiségi” típusú politikus általában nem 
alkalmas a többség megnyerésére). De a modernizáció, az állam és a szellemi termelés korabeli összefonódottságának jele az 
állami bürokrácia elleni – elsősorban szellemi termelőket mozgósító – lázadásnak a hatvanas években fellángolt divatja is, a 
másik oldalról ez ugyanazt jelzi: a szellemi termelők részt kapnak – és részt nem kapó csoportjaik részt kérnek – a fejlődés 
irányának meghatározásából. 
{227} Ő maga (is) azért tartja alkalmasabbnak saját kategóriáját a „tudástársadalomnál” vagy az „információs társadalomnál, mert 
– mint hangsúlyozza – egy társadalom meghatározásában az a lényeg, hogy mi változik. (Bell, 1974, p. 37). 
{228} Szemlélete abban az értelemben is egyfajta „közepet” képvisel, hogy számos ponton elemzései marxizálóak, ugyanakkor a 
fő művén végigvonuló egyik legfontosabb motívumnak az a törekvés tűnik, hogy Marx állításainak érvényességét cáfolja vagy 
legalább kisebbítse. 
{229} Lásd például Bell (1976), p.11. 
{230} Miközben egyfelől az egyes társadalmakat (indusztriális, pre- és poszt-indusztriális) lényegében nagy, alapelvük 
szempontjából egységes társadalmakként kezeli, másfelől függetlennek látja egymástól az egyes alrendszerek struktúraképző 
hatását, és kijelenti, hogy nincs egyetlen domináns struktúra. (Pontosabb lenne, ha azt állítaná, hogy ez is van, meg az is; 
érvényesül egy domináns struktúraképző-összefogó hatás is, meg az egyes összetevők ettől független önmozgása is). Bell azzal 
sem néz szembe, hogy az egyes alrendszereknek az a fajta különválása és önállósága, amellyel ő számol, maga is csak a 
kapitalista társadalmakban jön létre. 
{231} Bell bírálja Marxot, hogy (néhány írásától eltekintve) mindent a termelőmódra vezet vissza – s elhanyagolja a rétegződésbeli, 
kormányzati típusbeli, stb. különbségeket – de, mint az első fejezetben már hangsúlyoztuk, ez egyrészt nem igaz, ez utóbbiak 
mindig is fontos elemei a marxi és marxista elemzéseknek; másrészt még ha elfogadjuk is, hogy ebben az elemzési módban 
egyoldalúságok vannak, ez nem ok a „termelési mód” kategória elvetésére (hiszen ha van értelme egy társadalomban 
meghatározni a rétegződésbeli, politikai stb. jellemzőket, semmi sem szól amellett, hogy a „termelési mód” – mint az egyik 
lehetséges társadalmi dimenzió – hasonló elemzése miért ne volna hasonlóképp indokolt); s végül maga Bell sem tesz egyebet, 
mint Marx a „termelési mód” kategória használatával: elkülönítve az „ipari” és „poszt-indusztriális” társadalmakat, megkeresi 
azt az általánosítási szintet, amely a konkrét társadalmak egyediségei mögötti „közös nevező”. (Még ha hangsúlyozza is, hogy a 
társadalmakat egyetlen rendszerként bajos elemezni, mert bennük több integráló elv érvényesül egyszerre, s mert például 
hasonló társadalmi alapokhoz különböző politikai formák járulhatnak, /Bell, 1974, p. 114/ amiben persze igaza is van). Ő maga 
– mint láthattuk – úgy próbálja feloldani ezt az ellentmondást, hogy műve vége felé leszögezi, hogy az általa jelzett változás, a 
poszt-indusztriális társadalom kialakulása csak a társadalom egyik dimenziójában lezajló változás, nem a társadalom egészének 
átalakulása. (Bell, 1974, p. 487). Ezzel viszont visszavesz elmélete magyarázóerejéből is. 
{232} Ezzel kapcsolatos érvelése meglehetősen sántít: felfogását azzal igyekszik alátámasztani, hogy a kapitalizmus sem a feudális 
alapviszonyból fejlődött ki, hanem egy ahhoz képest külső erő, a polgárság teremtette meg. Ezt hangsúlyoztuk korábban mi is, 
de az, hogy a polgárság a feudális alapviszonyon kívül áll, nem jelenti, hogy kívül lenne az egész feudális társadalmon. Éppen 
ellenkezőleg, nagyon is része annak, alá van vetve törvényeinek (arról már nem is beszélve, hogy a polgári társadalom 
kibontakozásához a feudális alapviszony résztvevői, a földbirtokos nemesség és a parasztság jelentős részének is 
„polgárosodnia” kell, ami nem következhetne be, ha a feudális társadalom viszonyai maguk is nem mozdulnának olyan irányba, 
ami a résztvevőket nyitottá teszi ennyire radikális változások felé is. Vagyis a polgári társadalom objektív és szubjektív 
feltételeinek nagy része igenis a feudális társadalmon belül jön létre. 
{233} A (menedzsment szerepnövekedésével együtt) növekvő bürokratizáció és a tudomány lehetséges konfliktusára több helyütt 
is utal, (például: Bell, 1974, p. 13), miként jelzi a technikai döntéshozó (menedzser) és az ideológus-értelmiségi (illetve a 
„literátor-értelmiség”) (például: Bell, 1974, p. 214) közti különbséget és ellentét-lehetőséget is. Másfelől a közös nevezőt is 
kiemeli, megállapítván, hogy a két új szereplő, a „mérnök” és a „gazdasági szakember” közös célja a hatékonyság és a 
racionalizálás. A két korszak elhatárolása viszont ebből a szempontból nem egyértelmű, hiszen a „mérnök” és a „bürokrata” 
racionalizmusának eluralkodását ugyanakkor az ipari társadalom jellemzőiként írja le. (Bell, 1976, p. 147). 
{234} Erről hangsúlyozza, hogy különbözik a személyes szolgáltatásoktól és az ipart kiszolgáló melléktevékenységektől. 



{235} Bell (1974), p. 127. 
{236} Lásd például Bell (1974) p. 212. 
{237} Marx szerinte a menedzsment felemelkedését megjósolta a Tőke III. kötetében, az értelmiség jövőjét viszont tévesen jelezte 
e réteg proletarizációjában (a Tőke I. kötetében). Bell ezt annak tulajdonítja, hogy Marx két különböző sémát dolgozott ki a 
kapitalizmus elemzésére, (a Tőke említett kötetei eszerint más-más sémára épülnek) és a marxista társadalomelméletben inkább 
az első kötet szemlélete érvényesült. 
{238} S megállapítja, hogy a végső hatalom nem a technokratáé, hanem a politikusé. (Bell, 1974, p.360). 
{239} Itt lényegében osztozik azok felfogásával, akik abból a tényből, hogy az egy személyben irányító tőkéssel szemben számos 
vállalat tényleges irányítását kollektívák, menedzsmentek vették át, azt a következtetést vonták le, hogy a társadalom 
osztályszerkezetében történt változás. Ha komolyan vesszük az osztályfogalmat, akkor – mint ezt már e gondolat számos kritikusa 
kifejtette – erről szó sincs, hiszen ha a tőkés termelési mód uralkodik, (ha az adott vállalkozást a profitnövekedés orientálja, és 
belső viszonyai a tőkeviszonnyal, a tőkés-munkás viszonnyal jellemezhetők) a termelési mód szempontjából (és a társadalmat 
uraló össztőke szempontjából) egyáltalán nem lényeges, hogy az egyes tőkék pontosan kinek a birtokában vannak, vagy 
ráadásul: ki irányítja működésüket. 
{240} A puritanizmus bukását a nagyvárosi életforma megjelenéséből vezeti le. Ezen gondolatmenete kialakulására jelentősen 
hatott Riesman elmélete a „kívülről irányított ember” korszakának megjelenéséről. Úgy látja, hogy a kapitalizmus szelleme a 
Weber-leírta módon összefonódott a protestáns etikával, s a huszadik századi „nagyvárosi” kapitalizmus ezzel kerül 
szembe.(Bell, 1976, p. 224). Ezek a változások a határok elmosódását, szélsőséges individualizmust, a „géniusz” 
demokratizációját eredményezték, egy olyan társadalmat, amelyben a szerepek szűkülnek, a személyiség-lehetőségek nőnek. 
(Ezen a ponton szembeállítja Webert és Durkheimet, azzal, hogy a szerepek szűkülése Webert, a személyiség-lehetőségek 
növekedése Durkheimet igazolja. De már maga az a hasadás is, amelyet a szociológiában a két nagy elméletalkotó egymással 
szembeállítható premisszái – Webernek a struktúrára, Durkheimnek a közösségre /az adott szövegösszefüggésre vonatkoztatva 
talán mondhatjuk úgy is: a „nembeliségre”/ koncentráló kiinduló szempontjai – között létrejött, annak a hasadásnak a 
következménye, amelynek során a tizenkilencedik-huszadik századi társadalomban váltak el egymástól, s kerültek szembe 
egymással a „nembeliség” és az adott – kapitalista – társadalmi struktúra szempontjai). Bell kétségkívül érzékenyen 
diagnosztizálja a huszadik századi kapitalizmus válságát, ha elemzését nem érezzük is pontosnak. A kapitalizmus szellemét nem 
lehet a puritanizmussal azonosítani (hiszen már első elemeinek megjelenése is egy egészen más szellemiséghez, a reneszánszhoz 
kötődik). Mi éppen úgy látjuk, hogy a kapitalizmus szellemének tiszta lényege éppen a huszadik századi fordulat után 
mutatkozik meg. A protestáns etika csak a kapitalizmus azon szakaszát képviseli, amelyben az akkor új társadalom megtalálja a 
nembeliség szempontjaival való összefonódás (a saját etikai alapzat) lehetőségét. És akkor tűnik el, amikor a társadalmi 
formáció elszakad a „nembeliség” képviseletétől. Úgy látjuk, (erre már korábban röviden utaltunk), hogy minden társadalom 

a maga felívelő szakaszában szükségképpen egyúttal a nembeliséget is képviseli, s ezáltal képes magát – etikailag, 

esztétikailag és filozófiailag is – fejlettebbnek, jobbnak, értékesebbnek mutatni elődjénél, s jelentős emberi 

energiákat, erőfeszítéseket, hősiességet, stb. mozgósítani önnön kiteljesedése érdekében. Ám mihelyt kiteljesedett, 

mindinkább partikuláris érdekeket képviselve ebben az értelemben el is távolodik a nembelitől, az általános Jó 

képviselete helyett saját belső konfliktusainak, részérdekek harcának terepévé válik. (Durkheim, akinek Isten-fogalma 
erősen összefonódik a „nembeliséggel”, erre mondja, hogy Isten halála a társadalom halála. /Bell, 1976, p.155/. Saját nembeli 

aspektusának elvesztésével az adott formáció elindul a hanyatlás útján). De – eltávolodva az etikai szempontoktól – 
éppen ekkor tudnak a legsterilebben megmutatkozni az adott társadalmi forma, termelési mód lényegi sajátosságai. 
Véleményünk szerint Bell huszadik századi kapitalizmusa a legvegytisztább kapitalizmus. Egyébként másutt Bell maga is 
hangsúlyozza, hogy a protestantizmus mellett Hobbes alapelve (a mindenki harca mindenki ellen) is a kapitalizmus alapjának 
tekinthető. (Bell, 1976, pp.80-81). Az általunk a fentiekben bemutatott összefüggés úgy jelenik meg Bellnél, hogy a középkori 
arab bölcselőt, Ibn Khaldúnt idézi, aki szerint minden társadalom kezdetben aszkétikus, s később, pusztulása előtt válik 
hedonisztikussá. (Bell, 1976, p. 82). 



{241} Ezenkívül még a vallás szerepének újra-megerősödéséhez fűz reményeket. Mivel a kapitalizmus jelen állapotát a kultúra 
tekintetében súlyos válságban lévőnek látja, s mivel – teljesen jogosan – azt is hangsúlyozza, hogy ha nincs összerendező 
centruma a kultúrának, a társadalom óhatatlanul hanyatlásnak indul a széttartó akaratok káoszában, számára ilyen összerendező 
magként a vallás kínálkozik, amely a történelmi múlt nagy részében betöltötte ezt a szerepet. (Bell, 1976). 
{242} Már csak a csoport egyes sajátos szemléleti jellemzőinek köszönhetően sem. Itt Bell egy igen figyelemreméltó – bár itt nem 
bizonyított – észrevételt tesz: a poszt-indusztriális társadalom nemzetközi tudományos közössége karizmatikus közösség: 
egyszerre Gemeinschaft és Gesellschaft, nem merevül ki (mint a kereszténység vagy a kommunizmus) mert folyamatos 
„forradalom” jellemzi – kodifikált törvényeken keresztül (Bell, 1974, p.384-385) 
{243} Úgy érvel – a ’68-as sokk lecsengése után vagyunk! – hogy a „kultúra” lázadása okafogyottá vált, a kultúra képviselői 
bekerültek a hatalomba, erős, tudatos csoportot, mintegy „kulturális osztályt” alkotnak, ám ez része a jelenlegi rendszernek és 
nem kihívója. (Másutt – az értelmiséget a liberalizmussal azonosítva – azt veti fel, hogy a század első felében a liberális 
értelmiség a kapitalizmus egyenlőtlenségeivel szemben volt antikapitalista. Bár ezt nem fejti ki, hozzátehetné, hogy a huszadik 
század második felének kapitalizmusában éppen a liberalizmus kiteljesedése, ideológiai dominanciája vált jellemzővé. Ám a 
liberalizmus inkább a „vegytiszta” kapitalizmus, mint a szellemi termelők ideológiai kifejeződése, s éppen ezért válik uralkodóvá 
a „vegytiszta” kapitalizmus korszakában. Hogy a szellemi termelőknek mi közük van a liberalizmushoz, erről korábban már 
röviden volt, s a további fejezetekben is még lesz szó). 
{244} A rendszer alapjaira rákérdező értelmiségi kritikát partikuláris részérdekként értelmezi, mint ahogy az alapvető kulturális 
változásokat (rendszerszemléletű beállítottsága dacára) gyakran általában is csoportreakciókként, s nem a rendszer egészében 
érvényesülő válságtünetek kifejeződéseiként hajlamos magyarázni. Mint Habermas rámutat: „Daniel Bell még látja az 
összefüggést a polgári értékek eróziója és a tömegtermelésre átállított társadalom konzumizmusa között. Mindazonáltal őt 
magát sem nagyon befolyásolja a saját argumentuma, és az új permesszivitást elsősorban annak az életstílusnak az elterjedésére 
vezeti vissza, amely eleinte a bohém művészek elitkultúrájában formálódott ki. (…) Az esztétikai modernség keletkezésének 
korára visszatekintve a következőket jegyzi meg Bell: ’A gazdaság ügyében radikális volt ugyan, de az erkölcs és az ízlés 
kérdéseiben konzervatívvá vált a burzsoá.’ Ha ez valóban így volna, akkor a neokonzervativizmust a beigazolódott, mintaszerű 
(pattern) polgári érzülethez való visszatérésként foghatnánk föl. Csakhogy ez túl egyszerű volna. Az a hangulat ugyanis, amelyre 
ma támaszkodhat a neokonzervativizmus, semmiképpen sem a medréből kicsapó, a múzeumokból az életbe betörő kultúra 
antinomikus következményei miatt kialakult szorongó közérzetből ered. Ezt a rossz közérzetet ugyanis nem a modernista 
intellektuelek idézték elő, hanem gyökerei mélyebben rejlenek, a társadalmi modernizáció által kiváltott reakciókban; e 
modernizáció a gazdasági növekedés és az állam szervezeti teljesítményének imperativusával egyre mélyebben behatol a 
természetesen kialakult életformák ökológiájába, a történelmi életvilágok belső kommunikatív struktúrájába.” (Habermas: Egy 
befejezetlen projektum – a modern kor. in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. pp. 160-161) 
{245} Hasonlóképpen emeli ki a szellemi termelők individualizmusát (amely szintén rendszeren belüli tényező). Úgy érvel, hogy a 
kapitalizmus központi értéke az individualizmus, de a tőkés csak a gazdaságban individualista, a kultúrában nem, s ez 
szembefordítja a tőkével a kultúra képviselőit, akik szerepe nem több, mint hogy a kultúra érdekeit képviseljék a kapitalizmuson 
belül. 
{246} Más helyütt Bell maga is idézi Mertont, aki a tudomány éthoszának négy elemét nevezi meg: 1. univerzalizmus (a tudomány 
mindenki előtt nyitott, aki tehetséges); 2. kommunalizmus (a tudomány társadalmi termék, közös örökségből építkezik és 
nyitott a jövő felé; lehet profitálni belőle, de az elméletnek nem profit a jutalma, hanem a tudományos elismerés), 3. 
érdeknélküliség (ez nem teljes, de kell a tudomány nyilvános és ellenőrizhető természetéhez); 4. szervezett szkepticizmus, 
amihez kapcsolódik az autonómia fontossága. (idézi Bell, 1974, p. 383). E jellemzők, s különösen a „kommunalizmus” fogalma 
köré fel lehet építeni egy olyan társadalomképet, amelyben a (magán) tulajdon nem játszik jelentős szerepet (jóllehet Merton 
mindezt a tudomány jelenlegi, – tehát a magántulajdonos társadalomban kimutatható – jellemzőiből szűrte le). 
{247} Ahhoz Bell el is jut, hogy a magántulajdont esetleg korporatív tulajdonformák szoríthatják háttérbe, illetve, hogy a 
képzettség értéke fontosabbá válhat a magántulajdon értékénél. 



{248} Elzárkózik bármiféle posztkapitalizmustól, a kapitalizmus tagadásán alapuló rendszertől. Habermasszal vitázva például azt 
kérdezi (Bell, 1976), hogy mitől lenne hatékonyabb bármely szocialista társadalom a kapitalizmusnál? (Az ilyenfajta kérdések 
értékét azonban nagyban csökkenti, hogy a csak a gyakorlatban eldőlő alternatívák problémáját a gyakorlati valóságtól 
elszakított elméleti-virtuális síkra tereli. Mind a valamiféle „szocializmus” hívei, mind ellenfelei gyakorta beszélnek úgy az ilyen 
nem-kapitalista alternatíváról, mint amit „bevezetnek”. Ha valamit bizonyított az államszocializmusok kudarcos története, 
akkor éppen azt, hogy társadalmi formációkat, termelési módokat nem lehet „bevezetni”. A világ nem így működik. Nem az a 
kérdés tehát, hogy Habermas vagy más be tudja-e bizonyítani, hogy egy nem-kapitalista társadalom lehet-e hatékonyabb a 
kapitalizmusnál, vagy hogy akár Bell, akár más cáfolni tudja-e ennek lehetőségét, hanem hogy létrejönnek, összeállnak-e a 
történelemben egy olyan nem kapitalista társadalom feltételei, amely többek között éppen azért léphet a kapitalizmus helyébe, 
mert hatékonyabb). 
{249} Termékenyebb gondolat, amikor a tudomány generalizáló szerepéről beszél, az ebben rejlő konzekvenciákat azonban alig fejti 
ki. 
{250} Felveti, hogy egy olyan társadalomban, ahol a javak hiánya csökkent, új meghatározó konfliktusforrásként az 
információhiány kerülhet a középpontba. 
{251} Ő egyébként úgy látja, hogy a participáció követelése a professzionalizálódott meritokrácia ellen – s így tulajdonképpen a 
szellemi termelők egy csoportjával szemben – fogalmazódott meg (Bell, 1976, pp. 203-204). Ez egyrészt pontatlan, mert a 
participáció követelése mindenféle (gazdasági, politika, stb.) hatalom és egyenlőtlenség ellenében felmerül és megfogalmazódik, 
másrészt nem veszi figyelembe, hogy a participációs demokrácia igénye a szellemi termelés szférájában különösen erős, mert, 
mint látni fogjuk, a szellemi termelés sajátosságaival adekvát forma, s a huszadik században is, a szellemi termelési mód 
terjedése, a szellemi termelés demokratizációja terjeszti. (Az a gyakorlati ellenvetése, hogy egy bázisdemokráciára alapozott 
társadalomban a kisebb egységek döntései megakadályozhatják az átfogóbb célok érvényesülését, komolyan veendő probléma – 
konkrét példája, hogy az Egyesült Államokban a rasszista Déllel a központi kormány – autoriter – beavatkozása nélkül nem 
lehetett volna elfogadtatni a faji megkülönböztetés eltörlését, összekeveri a participációs demokráciát a liberális autonómiával: 
egy olyan társadalomban, amely minden szinten a konszenzus elvén nyugszik, egyik fél sem érvényesítheti akaratát a többi 
szereplő szempontjainak elfogadása nélkül.) 
{252} „To the same degree that the fundamental mechanics of economic progress are no longer determined on the level of the 
firm itself (as used to be the case during the period of enterpreneurial capitalism) but on a higher level, so the firm becomes an 
organization that is pragmatic in its aims and highly integrative. It becomes less an assemblage of working assignments and 
specialities and more of a communications network whose unity can be maintained only through pressure to conform to the 
needs of the organization, its homogenity, and its capacity to avoid change and incidents.” (Touraine, 1974, pp. 171-172). 
{253} Az „ipari társadalom” az ő fogalomhasználatában is egyszerre jelenti a tőkés társadalom egy lezárulóban lévő korszakát és 
az államszocialista társadalmakat: amikor ipari társadalomról beszél, ő is mindkétféle társadalom tapasztalataiból építkezik. 
{254} Ilyen – a ’68-as robbanást is kiváltó – tényezők között említi a társadalmilag diszfunkcionális képzést, az egyetemek szerves 
összekapcsolódását a szociális küzdelmekkel, s ez utóbbit olyan okokra vezeti vissza mint az, hogy az egyetemi világban a 
szociális kényszerek gyengébbek, hogy az ideák születése megelőzi a szociális harcokat és az egyetem éppen ezen ideák 
termelésére szakosodik, hogy a tudomány társadalmi szerepe itt általános, a figyelem előterében lévő probléma, stb. 
{255} Úgy látja, hogy az osztályharc az ipari társadalom sajátossága, (és szerinte – ez érdekes, eredeti része gondolatmenetének – 
három elemből származik: 1. a feudális múlt lent–fent viszonyaiból, aminek struktúráját átveszi a burzsoázia is; 2. abból a nagy 
erejű jelenidejű nyomásból, ami a kialakuló ipari társadalmakat jellemzi, amelyekben az uralkodó csoportokat nem ellenőrzik, az 
elnyomottak pedig sokáig nem kapnak politikai jogokat; 3. a jövőképből, amely egy konfliktusok nélküli társadalmat céloz meg (s 
amely mindkét alapvető osztály, a tőke és a munkásosztály víziójának lényege). Touraine szerint mindebből együtt következik az 
„osztályharcnak” nevezett polarizáció, amely azonban csak egyszer, az ipari forradalomban jött létre a történelemben, és amely 
azóta több tekintetben okafogyottá vált, a munkásosztály egészét pedig azóta sem lehetett forradalmi mozgalomba összefogni. 
(Touraine, 1974, p. 34). Az ipari társadalom meghaladásával szerinte az osztály helyett a „szervezet” fogalma tört előre. E 
gondolatmenet ellenére teljesen feladni sem tudja az „osztályfogalmat” (hiszen például a technokráciát „új osztálynak” nevezi): 



az ellentmondást azzal próbálja áthidalni, hogy kijelenti: az osztályviszony ma már nem a meghatározó viszony, hanem csak egy 
lesz a viszonyok közül. 
{256} Másutt úgy fogalmaz, hogy az elitek egyre kevésbé tulajdonnal, pénzzel definiálják magukat, mint inkább neveltetéssel, 
menedzserszerepekkel. (Touraine, 1974, p. 206). 
{257} Márpedig, mint e fejezet második részében látni fogjuk, nagyon lényegi kérdés, hogy a képzettségükkel jellemezhető 
csoportokat egy új uralkodó osztálynak tekintjük-e, amelynek legfeljebb különböző frakciói között folyik a küzdelem a 
hatalomért, vagy egymással ellentétes osztályok képviselőinek (ez esetben a főszövegben szereplő Touraine-állítás tarthatatlan), 
vagy nem osztálynak, hanem egy új társadalmi paradigma, egy új termelési mód képviselőinek, akik csoportját összeköti az, hogy 
ezt az újat képviselik, akár a jelenlegi hatalom részeseiként, akár azzal szemben állva (miként a polgárság is ily módon oszlott 
meg a kései feudalizmus társadalmában). Touraine azonban nem vonja le sem az első, sem a harmadik változatban 
megfogalmazható következtetéseket (tehát sem azt nem mondja, hogy a „magasan képzettek” csoportjának egésze alkotna új 
uralkodó osztályt – ezt ugyanis aligha lehetne empirikusan igazolni –; s nem fogalmaz meg olyan új paradigmát sem, amelynek a 
jelenben uralkodónak látott technokrácia és a vele szemben álló csoportok egyaránt előfutárai lehetnének). Az osztálykérdésre 
még az értelmiség szerepéről szóló ötödik és az államszocializmus elemzését tartalmazó hetedik fejezetben is visszatérünk. 
{258} „Intellectual techniques, in both the natural and human sciences, have developed far enough that university activity can no 
longer define itself in terms of the transmission of culture and preparation for the ’social’ professions. Consequently, the new 
role of the university cannot be seperated from a more general economic and social transformation. From the moment that 
knowledge becomes an essential force of production, the organization of teaching and research also becomes a problem of 
general policy and the choices made in this area can no longer be governed by respect for traditions or by strictly technical 
demands.” (Touraine, 1974, p. 97). „today, the revolutionary thrust is created in the most modern sectors of economic activity, 
where the role of knowledge is most important: the advanced industries, centers of research or advanced technology, the 
universities, information media, etc.” (Touraine, 1974, p. 98). 
{259} Azt is észrevételezi a fentiekkel összefüggésben, hogy a munkások konfliktusai (a hatalommal) mind kevésbé össztársadalmi 
jellegűek, mindinkább helyi érdekképviseletre korlátozódnak. Másutt úgy fogalmaz, hogy a társadalom fő konfliktus-frontja a 
cégmenedzserek és szakszervezetek közötti küzdelemtől eltolódott: a technokraták – fogyasztók viszonylatba. (Hogy éppen ez 
utóbbi konfliktus lenne-e a poszt-indusztriális társadalmak fő konfliktusa – ezt megint nem érezzük túlságosan meggyőzőnek). 
{260} Itt az egyetemi struktúra modern vagy konzervatív jellegét, a társadalom intézményrendszerének rigid vagy flexibilis jellegét, 
illetve a politikai hatalom koncentráltságát vagy megosztottságát tekinti olyan tényezőknek, amelyekből az adott diákmozgalom 
sajátosságai levezethetőek. Ezzel az elemzési hálóval elég meggyőzően értelmezi a korabeli francia, olasz, amerikai, cseh, japán 
és mexikói diákmozgalmak különbségeit. 
{261} Mint még erre visszatérünk, az ilyen makrostruktúrák felismeréséhez egy egészen másfajta megközelítés, a 
szimbólumelemzés vihet igazán közelebb. 
{262} A művészetben pedig a reneszánsz óta lényegében ez az eszmény uralkodik: a reneszánsz, amely látszólag reaktív, hiszen a 
múltba nyúl példáért és nem új születést, hanem újjászületést hirdet meg, valójában az első modernizációs irányzat, 
megteremtve a „divat” és a „homo novus” (illetve a „vita nuova”) eszményeit, amelyek aztán végigvonulnak a polgári 
társadalom egész történetén. (Persze már a kereszténység születése bizonyos szempontból modernizációs gesztusnak tekinthető 
– „új bort sem töltenek ó tömlőkbe” stb. – de ott még legalább annyira hangsúlyos a „nem eltörölni jöttem a /régi/ törvényt, 
hanem betölteni”; az első lényege szerint modernista irányzat a reneszánsz). 
{263} Ez a párhuzam akkor is fennáll, ha persze – az eltérő vonatkozási kör miatt jogosan – sokan a posztmodern elméletnek más 
„poszt”-elméletektől való különbségét is hangsúlyozzák. „It ought to be clear from what has been said so far that the concepts 
of modernity and post-modernity are not used in this book as equivalents of the apparently similar oppositions with which they 
are frequently confused – like ’industrial’ and ’post-industrial’ society, or ’capitalist’ and ’post-capitalist’ society.” (Bauman, 
(1987), pp. 2-3) 
{264} S nem csupán a mindenkori modern kérdőjeleződik meg, hanem a nem-modern és modern szembeállítását lehetővé tevő 
történelmi szemlélet is: Castells a posztmodern ideológiát a történelemtől, a hagyománytól való menekülésnek nevezi. (Castells, 



2005, p.541) Egyes posztmodern gondolkodók e vádat azzal utasítják vissza, hogy ők csak azt a lezáró, teleologikus 
történelemszemléletet utasítják vissza, ami a hegeli-marxi paradigmát jellemzi. Derrida a posztmodern alapállás egyik pillérét 
emeli ki, amikor Heidegger kapcsán azt hangsúlyozza, hogy amire a hangsúlyt helyezni kell, az „nem történet, amelyet a 
történészek beszélnek el” (Derrida, 1995, p. 162), hanem ígéret, „hajnal” a történelem kezdetén és végén túl, „emlékezetként 
értett igazság és az ígéretként értett emlék tapasztalata, egy ígéret eljövetele, amely már megtörtént” stb. (Derrida, 1995, p. 164). 
A teleologikus felfogás „elreteszeli, semlegesíti, megsemmisíti” a történetiséget (Derrida, 1995/1, p. 85), ezért van szükség a 
dekonstrukcióra. (És – a történetiséggel szemben –: „az egészen más a legszigorúbb ismétlésben mutatkozik meg” (Derrida, 1995, 
p. 165)). Ugyanakkor azt elismeri, (s ez az idézett szövegből is nyilvánvaló), hogy ha „programra” nem is, de „ígéretre” 
szüksége van az emberiségnek. 
{265} Mint Touraine megjegyzi: a racionalizáció korábban „jó szó” volt, de a taylorizmus elgépiesítő gyakorlata félelmetessé tette.. 
(Touraine, 1995, p. 91) 
{266} E térhódítást természetesen e gondolkodók is érzékelik. Bauman például arról ír, hogy a (későkapitalista) társadalomban: a 
profit növekvő forrása egyre nagyobb mértékben az ideák, mint … objektumok (Bauman, 2003, p. 27). (Vagyis nem csak a 
technikai innováció növekvő szerepét ismeri fel a profittermelés rendszerében, hanem a sokkal tágabb értelemben felfogott 
szellemi termelés jelentőségnövekedését is!) 
{267} Most annak taglalására nem térünk ki, – másutt utaltunk rá – hogy e relativizmus mi módon függ össze az információ 
kulcsszerepbe kerülésével és ennek nyomán a wittgensteini nyelvfilozófia, a beszédaktus elmélet., a hermeneutika, az 
interpretatív antropológia, stb. térhódításával. 
{268} Ennek másik oldala, a kulturális antropológia másik alapüzenete, a kultúrák antropológiai közös nevezőjét alkotó törvények 
léte ebben a szemléletben szinte egyáltalán nem jelenik meg. Olyannyira nem, hogy a posztmodern logikát talán a 
legmesszibbre vivő Rorty nyíltan arról beszél, hogy annak sincs elméleti alapja, hogy a liberális nyugati kultúra kulturális 
imperializmusát más kultúrákkal szemben leminősítsék, vagyis metakulturális bírálat tárgyává tegyék. Mint ezt más 
vonatkozásban ki is mondja: az etnocentrizmus felvállalása ennél (intellektuálisan) tisztességesebb alapállás. 
„{Geuss}” – és itt Rorty az említett szerzőre való hivatkozással nyilvánvalóan követendő példát állít a posztmodern 
gondolkodók elé – „szakít azzal a felfogással, hogy az értelmiségiek képesek forradalmi élcsapatot alkotni, amely felfogást pedig 
még azok a francia szerzők is becsben tartják, akik azt állítják, hogy mellőzték a marxi metanarratívát. A társadalmi változás 
ezen felfogása szerint a Szép új világ polgárainak nem áll módjukban, hogy egy elmélet segítségével, különösen pedig a 
kommunikatív kompetencia vizsgálata révén kidolgozzák a boldog rabszolgaságukból kivezető útjukat. Ekkor ugyanis a 
’racionálisra’ fogékony elbeszélések gondoskodni fognak arról, hogy az ilyen vizsgálatok a torzítatlan kommunikáció olyan 
fogalmát eredményezzék, amely összhangban van meglévő vágyaikkal. Ugyanúgy nem tudjuk magunknak bebizonyítani, hogy 
nem ilyen boldog rabszolgák vagyunk, mint ahogyan azt sem, hogy életünk nem pusztán álom. Így, noha Habermas 
elismeréssel beszél a ’polgári eszményekről’ a bennük megtestesülő ’ésszerű tartalomra’ hivatkozva, jobb lenne, ha azokat az 
elméletellenes narratív szónoklatokat dicsérné, amelyekből a nyugati demokráciákban a politikai beszédek felépülnek. Jobb 
lenne, ha nyíltan vállalná az etnocetrizmust.” (Rorty: Habermas és Lyotard a posztmodernitásról. Habermas–Lyotard–Rorty, 
1993. pp. 232-233). 
{269} Bauman másutt a Walter Benjamin-i „sétáló” (flâneur) alakjával jellemzi a posztmodern (értelmiségi) emberét (szembeállítva 
a korábbi korok „zarándok” mentalitásával). „A sétáló a szimuláció korai mestere volt – azt képzelte, hogy olyan 
forgatókönyvíró és rendező, aki más emberek életének fonalait húzogathatja, anélkül hogy sorsukban kárt vagy torzulásokat 
okozna. A sétáló az életet ’mintha’ módjára élte (…) Amit a zarándok komolyan tett, azt a sétáló játékosan utánozta; ily módon 
megszabadult a fizetség kötelességétől és a következményektől is. (…) csak arra várt, hogy eljöjjön a megfelelő idő (…) a hősies 
termelő játékos fogyasztóként történő posztmodern megtestesülése hozta el ezt az időt. Most tehát a ’sétálás’, amely valaha a 
marginális embereknek a ’valós élet’ peremén gyakorolt tevékenysége volt, lett az élet maga, és a ’valóság’ kérdésével nem 
kellett tovább bajlódni. (…) a bevásárló utcák olyan világok lettek, amelyeket a rajztáblákon dolgozó tervezők a sétálók 
méreteire szabtak. A közösségiség nélküli találkozás helyeivé váltak, a garantáltan csak epizodikusnak megmaradó találkozások 
helyszíneivé, a múlttól és a jövőtől elszakított jelen színtereivé és a felszínt elfedő felszínek helyeivé. Ezekben a világokban 



minden sétáló rendezőnek tarthatja magát, jóllehet kivétel nélkül mindenki a rendezésnek alávetett személy”. (Bauman, in 
Biczó, 2004, p. 201). Az utolsó mondatot úgy fordítanánk le (és meg): a posztmodern korszakban a tőke mozgatja a fogyasztói 
társadalmat, termeli újra a társadalmi viszonyokat, s mindezen belül a szellemi termelőket is, akik azonban ennek keretei között 
begyakorolhatják leendő szerepüket: a társadalmi viszonyok termelőinek (minden egyes szellemi termelőre vonatkoztatható) 
jövőbeli szerepét. 
{270} Ebben feltétlenül igaza van: az az innovációs szemlélet, ami a modernizmus alapja, feltételezi az aktív változtató szubjektum 
kultuszát, – Marx is összekapcsolja a szubjektivitás születését a kapitalizmuséval –, s a modernizációs ideológia a maga tiszta 
formájában abban a romantikában fogalmazódik meg, amelynek egyik lényege éppen az aktív szubjektivitás piedesztálra emelése. 
Touraine a szubjektivitást egyébként az alábbi módon definiálja: „A szubjektum az individuum cselekvési akarata, illetve az a 
törekvése, hogy cselekvőnek (aktornak) tekintsék” (Touraine, 1995, p.207). 
{271} Ennek következtében a racionalizáció következményeit mindinkább negatív képzetkör övezi, s ebben az értelemben – 
mondja – ma minden modern jelenségben végső soron antimodern üzenet van. (Touraine, 1995, p.100). A posztmodern (is) 
arra reagál, hogy az a hit, hogy a gazdasági növekedés, a racionalitás, a jólét (az egyéni boldogság) és a szabadság összefüggenek: 
megszűnt. (Touraine, 1995, p.185). 
{272} Ebben is nagyon hasonlóan, párhuzamosan gondolkodik Touraine-nel Bell, aki ezt írja: „the contradictions of capitalism of 
which I speak in these pages, have to do with the disjunction between the kind of organization and the norms demanded in the 
economic realm, and the norms of self-realization that are now central in the culture. The two realms which had historically 
been joined to produce a single character structure – that of the Puritan and of his calling – have now become unjoined.” (Bell, 
1976. p. 15) 
{273} Touraine ezzel kapcsolatban figyelemre méltó gondolatmenettel érvel amellett, hogy a kapitalista társadalom alapvető 
osztályviszonyai (még) nem erről szólnak. Mint írja, a tőke–munka ellentét nem racionalizmus és szubjektivizmus ellentétét 
tükrözi (mindkét résztvevő mindkét elv jegyében cselekszik. (De egyik sem tudja egyszerre mindkettőt képviselni). (Touraine, 
1995, p. 241). Touraine úgy látja, éppen a szubjektum-eszmény felvállalása jelentheti az új(fajta) programot. Mint írja: a 
szubjektum szabadságának és felelősségének védelme és a szociális jogokért való küzdelem egymásra talál (Touraine, 1995, p. 
292). Szerinte a 18. század a boldogságról beszél, a 19. század a fejlődésről. Miért ne szólhatna a poszt-indusztrializmus kora a 
szubjektumról? – teszi fel a kérdést. (Touraine, 1995, p. 244). Szubjektum-fogalma egyértelműen kapcsolódik ahhoz a 
nembeliség-szemlélethez, amelyben az egyén lényege nembelisége, a Nem lényege pedig egyéni változatokban (szubjektivitásokban) való 
létezése. (E szubjektum-fogalom kapcsolatba hozható Turnernek a „societassal” szembeállított „communitas” fogalmával is). 
Nincs szubjektum társadalmi kötelezettség nélkül, nincs társadalmi mozgalom a szubjektív szabadságához és felelősségéhez 
való folyamodás nélkül – jelenti ki (Touraine, 1995, p. 287) – a szubjektum a személyes szabadság és kollektív mozgósítás 
kötelezettségének és nem-kötelezettségének kombinációja. (Minden megfogalmazásában érződik a törekvés, hogy egy olyan 
álláspontot fogalmazzon meg, amely alkalmas a tőkés társadalommal szembeni autonómia megteremtésére, de ugyanakkor 
védve van az államszocialista diktatúrákba torkollás veszélye ellen is). Ami pedig a szellemi termelők szerepét és helyzetét illeti, 
megállapítja, hogy az értelmiség befolyása (a hatvanas évek óta) csökkent, vagy mert túlságosan támogatta a forradalom utáni 
despotikus hatalmat, vagy mert tisztán kritikai álláspontra helyezkedett. (Touraine, 1995, p. 291). A szubjektum mindenféle 
hatalommal szemben áll, mind a hatalom, mind „a tömegek masírozása” lerombolja (Touraine, 1995, p. 291). Lerombolja az 
avantgard, amely a tömegek nevében cselekszik, aztán despotikus lesz, és lerombolja a fogyasztói társadalom, a szabadság 
illúziójával, amellyel együtt a társadalmi státusz közvetlenül determinálóvá válik (Touraine, 1995, p. 291-292). (Ez utóbbi állítás 
egybecseng Jameson megállapításával, aki a fogyasztói társadalmat az emberek tömegeitől megvont társadalomalakító aktivitás 
kompenzációjának tekinti. /Jameson, 1996/).Touraine felfogásában a másikat „szubjektumnak” elismerni: a szegénység, 

függőség, elidegenedés, elnyomás elutasítása, mert mindezek távol tartják a másikat attól, hogy (aktív, hatékony) 

szubjektum legyen! (Touraine, 1995, p. 292). Ez a felfogás egyrészt abban különbözik a liberális szabadságeszménytől, hogy 
az Touraine kritikája szerint a szabadság-eszményt alárendeli a „racionalitás”-eszménynek; másrészt abban, hogy az individuális 
cselekvés/vállalkozás liberalizmus által támogatott szabadsága jóval szűkebb, mint a világ alakításának szabadsága, ami az itt 



kifejtett szubjektum-eszményben megfogalmazódik. S mindehhez hozzá tehetjük még azt is: a szellemi termelési mód a 

kollektív szubjektivitás megjelenését is jelenti. 
{274} Tipikus posztmodern szerzőnek bizonyára nem nevezhetjük, hiszen a szubjektivitás jelentőségét nagyon is a „nagy 
narratívák” módján emeli ki, magának a szubjektivitásnak a felértékelése viszont a posztmodernnek kétségkívül egyik lényegi 
vonása. 
{275} Még ha a posztmodern gondolkodók olykor tagadják is kiábrándultságukat (álláspontjukat inkább pragmatizmussal 
indokolva): „Mégis, a posztmodern állapottól éppoly idegen a kiábrándulás, mint a delegitimáció elvakult bizonyossága. A nagy 
elbeszélések után honnan fakad a legitimitás? Az operacionalitás kritériuma technikai jellegű, nem alkalmas az igazság és az 
igazságosság megítélésére.” (Lyotard: A posztmodern állapot in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 9.) 
{276} Ez esetenként azt is jelenti, hogy kétségbe vonják az indusztrializmus-kritika érvényét, magyarázóerejét (pl. Touraine, 1995, 
p. 155), jóllehet láttuk, hogy éppen Touraine volt az, aki a poszt-indusztriális társadalom fogalmát már Bell előtt bedobta a 
köztudatba. 
{277} Mindez egy olyan válságtudatban jelentkezik, amely – mint később látni fogjuk – Ulrich Beck „kockázattársadalom” 
fogalmával jellemezhető, s amely Baumannál is úgy jelenik meg, mint a „bizonytalanság politikai gazdaságtana”. E társadalmat (a 
tőke érdekében általánossá tett) bizonytalanság, a tartósság eszményének válsága, az individualizálódás, a nyilvánossal szemben a 
privát szféra felértékelődése, a flexibilitás, a cselekvőképtelenség, mindenki fenyegetettsége jellemzi. (Bauman, 2003). 
{278} Hasonlóan ahhoz, ahogyan mi magunk is érveltünk a Túlélési stratégiák című kötetünkben, a problémák alapját az ősi 
társadalom egységének, és „a nép önlegitimációjának” (helyreállíthatatlan) civilizációs megbomlásában látják. „Ily módon a népi 
narratív pragmatika, mely közvetlenül legitimáló, összemérhetetlen azzal a nyelvjátékkal, amelyet Nyugaton a legitimitás 
kérdéseként ismernek, vagy inkább így: a legitimitás mint a kérdező játék tárgya.” (Lyotard: A posztmodern állapot in: 
Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 54). A legitimitás egyértelműsége elveszett, és az ennek helyreállítását célzó zsákutcák nyomán 
az ilyen egyértelműség helyreállítását semmiképpen sem látják elképzelhetőnek. „Legvégső esetben a beszédmódok 
sokféleségének csodálatáig juthatunk el, amint azt a növények és az állatok sokféleségével tesszük. A posztmodern korban 
’értelemvesztésre” panaszkodni azt a sajnálkozást fejezi ki, hogy itt a tudás immár alapvetően nem narratív. Ez 
következetlenség.” (Lyotard: A posztmodern állapot in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 61). 
{279} Az egyik legfőbb gondolat a különböző „nyelvjátékok” elkülönítése (Wittgenstein nyomán). Ennek jegyében igyekeznek 
különválasztani a társadalmi igazságosság-követeléseket (vagyis a különböző társadalomváltoztató törekvések morális 
megalapozásának igényét) az igazság-kritériumra támaszkodó elméletalkotástól. „A társadalmi pragmatika nem rendelkezik a 
tudományos pragmatika ’egyszerűségével’. Ez egy, a (denotatív, előíró, performatív, technikai, érdeklődő stb.) 
kijelentésosztályok hálóiból heteromorf módon összeszövődő monstrum. Alaptalan azt gondolni, hogy közös metaelőírások 
határozhatók meg minden nyelvjáték számára, és hogy egy átlátható konszenzus, mint amely egy adott pillanatban a 
tudományos közösségben uralkodik, képes lenne átfogni azon metaelőírások összességét, melyek a társadalomban keringő 
összes kijelentést szabályozzák. Valójában ennek a hitnek a feladásához kapcsolódik a legitimáló elbeszélések – legyenek azok 
hagyományosak vagy ’modernek’ (az ember emancipációja vagy a szellem megvalósulása) – mai hanyatlása”. (Lyotard: A 
posztmodern állapot in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 140). Lyotard látja, hogy ez a konzekvencia a fennálló rendszernek 
kedvez, hiszen így folytatja: „Éppígy, ennek a hitnek az elvesztése az, amit a ’rendszer’ ideológiája a maga totalizáló 
törekvésével pótol, ugyanakkor teljesítménykritériumának cinizmusával kifejezésre juttat.” (Lyotard: A posztmodern állapot in: 
Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 140). Az elméletalkotás és az igazságosságra törő gyakorlat „nyelvjátékainak” 
elválasztásából persze igen különböző stratégiák következhetnek. Rorty számára lényegében a liberális demokrácia pragmatikus 
képviseletének felvállalása. „Véleményem szerint a liberálisoknak a felelőtlenség vádjai alól azzal kellene tisztázniuk magukat, 
hogy meggyőzik a társadalmat: csak a saját hagyományainknak és nem a morál törvényének kell felelősséggel tartoznunk.” 
(Rorty: Posztmodern burzsoá liberalizmus, in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 217). Ezt építi az elméleti megalapozást 
elvető saját konklúziójára, miszerint: „Akik szép társadalmi harmóniára vágynak, azok a társadalmi élet olyan posztmodern 
formáját kívánják, amelyben a társadalom mint egész anélkül érvényesül, hogy törődne saját megalapozásával” (Rorty: 
Habermas és Lyotard a posztmodernitásról. Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 250). Habermas ugyanebből a pragmatista 



redukcióból éppenséggel az ellenkező következtetést vonja le: „A filozófia megvalósításának marxi jelszava így is érthető: már 
csak az életvilágbeli praxis tapasztalati összefüggésében illeszkedik egymáshoz – s hozható helyre is – az, ami a metafizikai és 
vallási világképek felbomlásával a kulturális értelmezési rendszerek síkján különböző érvényességi aspektusok szerint 
eltávolodott egymástól.” (Habermas: A metafizika utáni gondolkodás motívumai, in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 211). 
Lyotard pedig a konszenzus-etikára alapozott habermasi koncepcióval szemben fogalmazza meg a maga (anarchisztikus) 
krédóját: „A konszenzus elavult és gyanús értékké vált. Az igazságossággal ez nincs így. Az igazságosság olyan eszméjére és 
gyakorlatára van tehát szükség, amely nem kapcsolódik össze a konszenzussal.” (Lyotard: A posztmodern állapot in: 
Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 142). A közös lényeg, hogy mindannyian elválasztják egymástól a „nyelvjátékokat”, s ezzel a 
társadalom egyes alrendszereit. Lyotard három alapvető „nyelvjátékot” különít el: a denotatív, az előíró és a technikai nyelvjátékot. Az 
első a leíró, „tudományos” gondolkodás, a második a morális cselekvés, a harmadik a pragmatikus, „működtető” gyakorlat szemlélete és a 
hármat nem lehet közös rendszerbe foglalni, mert „nincs közös nyelvük”. Az elsőt Lyotard szerint a megismerés, a másodikat a 
tevékenység, a harmadikat a hatalom logikája uralja. Mi ezt is másképp látjuk: ha elfogadjuk Lyotard kategóriáit, szerintünk a 
denotatív szemlélet végső alapjai az ember fogalmi egyértelműséget feltételező termelő tevékenységében, az „előíró” szemléleté az 
ember – minden etikai megfontolás alapjául szolgáló – nembeliségében, a „technikai” szemléleté a gazdaságban vannak (mely persze 
a kapitalizmusban, melyben dominál, valóban elválaszthatatlan a hatalomtól.). Értelmezésünk különbsége azon alapul, hogy míg 
Lyotard és a posztmodern filozófusok az (absztrakt individualitáson alapuló) ismeretelméletből indulnak ki, mi a (marxi 
megalapozású), az egyes emberek gyakorlata mögötti össztársadalmi viszonyokat elemző társadalomontológiából. S ugyanez az 
alapszemléleti különbség nyilvánul meg abban is, hogy ők (ismeretelméleti szempontból valóban eltérő szerkezetük miatt) a 
három szemléleti formát nem látják közös nevezőre hozhatónak, mi viszont azt állítjuk, hogy a három „nyelvjátéknak” igenis 
van közös metanyelvi rendszere, maga a társadalmi rendszer, amely mindig Egészet alkot, s csak egy-egy partikuláris nézőpontból, 
(például egy adott társadalmi rendszer nézőpontjából) válik az adott rendszer bomlásával szétbomlóvá. 
{280} Sokan ezért a posztmodernizmust valójában a modernizációs paradigma részének tekintik. S nemcsak ezért. Nem is csak 
abban a vonatkozásban, hogy a technológiai fejlődés szempontjából a posztmodern kor hipermodernnek tekinthető. A 
modernizmus egész mechanizmusrendszere érintetlen maradt a modernizmus posztmodern-kori ideológiai tagadása idején is – „It 
is vitally important to note that the post-modern strategy does not imply the elimination of the modern one; on the contrary, it 
cannot be conceived without the continuation of the latter.” (Bauman, Zygmunt, 1987, p.5.) – s mihelyt a posztmodern 
ideológia túljutott divatjának zenitjén, újra nyíltan is megjelentek a modernizmus alapvonásai. 
{281} Mivel pedig a dekonstrukciót mindenki abból a nézőpontból hajtja végre, azaz olyan értékrend jegyében, amelyben 
szocializálódott, – ezért is lehet oly különböző éppen értékrendi szempontból a „posztmodern” alapállás –, s ezzel a gyakorlat 
szintjén implicit módon mindig állást foglal a nagy narratívák kérdéseiben is –, így felerősödik a „hozott alapok” jelentősége. 
Ennek következménye az is, hogy a posztmodern – miközben, mint erre még visszatérünk, a vélemények pluralitásának 
kiindulóponttá-tételével a szellemi termelési mód felé is utat nyit –, ugyanakkor a „magával hozott alapok” felértékelésével az 
„ősiség” gondolatnak akaratlan felélesztését – s az erre támaszkodó fasisztoid ideológiák térnyerését is előidézheti. (Ez utóbbi 
irányba mutathat az is, hogy a posztmodern szemléletben újra előtérbe kerül a nem-tudatos, az „élményszerű”, illetve az akarati 
mozzanatokra támaszkodó nietzschei individualista antropológia.). 
{282} Ezzel pedig akarva-akaratlan a rendszer fenntartását szolgálják, hiszen a posztmodern alapvetően a kultúrát illető 
paradigmaváltásával az válik lehetővé, amit Habermas így jellemez: „A neokonzervativizmus ugyanis a gazdaság és társadalom 
többé vagy kevésbé sikeres tőkés modernizációjával együtt járó kényelmetlen terheket átcsúsztatja a kulturális modernitásra”. 
(Habermas: Egy befejezetlen projektum – a modern kor. in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 160). (Kiem.: K.Á. – K.G.) 
{283} Ez nemcsak a szellemi termelőknek a rendszerhez való viszonyát jellemzi: a rendszertagadó „baloldali” politizálás 
hangsúlyai is a posztmodern szemléletével kompatibilis módon tolódtak el a „nagy narratíváktól” a partikuláris szubjektumok 
felé, (a már Shilsnél – lásd Shils, 1972 – felbukkant gondolat szerint a „többség” képviseletéből a kisebbségek képviseletére 
váltva). (Touraine, 1995, p. 181). 
{284} Legalább Jameson bon mot-ja szerint: ha a modernizáció lényege a dolgok állandó megújítása, a posztmodern az az állapot, 
amikor már minden új… 



{285} Ezzel szükségképpen korlátozva önnön kritikai lehetőségeit. „I’ve always thought that Lyotard and his followers are 
admitting their own lazy incapacities, perhaps even indifference, rather than giving a correct assessment of what remains for 
the intellectual a truly vast array of opportunities despite postmodernism. For in fact governments still manifestly oppress 
people. Grave miscarriages of justice still occur, the co-optation and inclusion of intellectuals by power can still effectively 
quieten their voices, and the deviation of intellectuals from their vocation is still very often the case.” (Said, 1994, p. 18). 
{286} Erősíti ezt a szemléletet ’68 kudarca is: az ezredforduló előtt létrejövő viszonyokat, sőt, már a ’68-as fejleményeket is 
voltaképpen a szellemi termelők térvesztésének jeleként értékelik. „Az a heves kritika azonban, amely a hatvanas években az 
iskolával szemben megnyilvánult, s amelyet valamennyi modern országban az oktatási intézmények fékezhetetlen degradálódása 
követett, eléggé jól mutatja, hogy a tudás, illetve a tudás átadása megszűnt azt az autoritást gyakorolni, amelynek jóvoltából az 
értelmiségieket meghallgatták, amikor a katedráról a tribünre léptek. Egy olyan világban, ahol a siker kritériuma az időnyerés, a 
gondolkodásnak csupán egy, ám helyrehozhatatlan hibája van: hogy túl sok időt igényel.” (Lyotard: A történelem 
egyetemessége és a kultúrák közötti különbségek, in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 267). Vitathatatlan az a paradox 
tényállás is, hogy a szellemi termelés huszadik század végi térnyerése és tömegesedése a szellemi termelő általános 

társadalmi státuszának csökkenését is jelenti – egy hierarchikus társadalomban. Ennek a folyamatnak csak az egyik, 

a veszteség oldalát látni – ez annak az átmeneti vereségérzetnek a következménye, ami ’68 kudarcát követte a 

szellemi termelők nagy részének a gondolkodásában. 
{287} E szubjektivizmus mögött (legalábbis sok posztmodern gondolkodónál) ugyanis egy, minden társadalmi szereplő védelmére 
kiterjedő demokráciakoncepció áll, s (mint erre még az államszocializmusról szóló fejezetben visszatérünk) igencsak megfontolandó 
egyes posztmodern gondolkodók azon figyelmeztetése, hogy a marxizmus totalitás-megragadás-igénye és a Gulag között is közvetlen 
lehet a kapcsolat. A posztmodern gondolkodók egyik legfőbb igazsága, hogy az egyik legnagyobb veszélyt a „nembeliség” 

nevében fellépő politikák, gyakorlatok jelentik. Ettől azonban nem szükségszerű a „nembeliség” fogalmának és 

létezésének tagadásához eljutni, főként, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a „nembeliség” lényege éppen variációk 
sokaságában való létezése, vagyis a „nembeliség” elvéhez tudatosan igazodó társadalom – éppen ahogy a posztmodern 
gondolkodók is szeretnék – per definitionem nem lehet monolitikus. 
{288} A posztmodern pedig úgy tűnik, éppen ezt teszi. Lényegében elfogadja a strukturalista-funkcionalista rendszerszemléletet, 
mely valóban lényegében változatlan, zárt rendszerekben gondolkodik, s ezzel szembeni alternatívaként csak a rendszer nélküli 
dekonstrukciót tudja elképzelni. „Csak akkor dönthetünk úgy, hogy a tudásnak mint a társadalom működéséhez 
nélkülözhetetlen összetevőnek alapvető szerepe van, és csak akkor cselekedhetünk ennek megfelelően, ha már a társadalmat 
egy hatalmas gépezetként határoztuk meg. Ezzel szemben csak akkor számolhatunk kritikai funkciójával, fejlődését és az 
elosztását csak akkor terelhetjük ebbe az irányba, ha eldöntöttük, hogy a társadalom nem alkot integrált egészet, hanem az 
ellentmondás elve által uralt marad.” (Lyotard: A posztmodern állapot in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 35). Semmiféle 
cáfolatát nem nyújtja azonban (illetve ahol nyújtja, ott csak formállogikai, adialektikus cáfolatát nyújtja) annak a köztes 
alternatívának, amely nyitott, de integrált (integrált, de nyitott) rendszereket feltételez. 
{289} Jameson a „posztmodern”-ben egyébként olyan fordulatot lát, amelynek egyik lényege az aktivitás visszaszorulása, (ennek 
egyik jeleként jegyzi meg, és igen jellemzőnek tartja), hogy a modernitás korának gépeivel szemben a posztmodern gépei inkább 
a reprodukció, mintsem a produkció eszközei. (Jameson, 1996, p. 37). 
{290} Lyotard: A történelem egyetemessége és a kultúrák közötti különbségek, in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 265. 
{291} Habermas erről a következőket írja: „A filozófia (…) az észt előbb ontológiailag, később ismeretelméletileg, majd azután 
nyelvanalitikailag is dimenzióinak csupán az egyikéhez kötötte – a logoszhoz, amely a létezőben egészében benne lakozik, 
ahhoz a képességhez, hogy objektumokat képzel el és kezel, avagy ahhoz a ténymegállapító beszédhez, amely az asszertorikus 
mondatok igazságérvényére specializálódott. A logosz nyugati kiemelése az észt arra redukálja, amit a nyelv funkcióinak 
egyikében, a tényállások ábrázolásában teljesít. Végül racionálisnak már csak az igazságkérdés módszertani feldolgozása számít 
– az igazságosság és az ízlés kérdései és az igaz önábrázolás kérdései is ki vannak zárva az ésszerű szférájából. Így per se 
irracionálisként jelennek meg azok, amik az igazságkérdésekre specializált tudománykultúrát körülveszik és behatárolják – 



mindazok a kontextusok, amelyekbe be van ágyazva, és amelyekben gyökerezik. A kontextualizmus csupán a logocentrizmus 
fordítottja.” (Habermas: A metafizika utáni gondolkodás motívumai, in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. pp. 209-210). 
{292} Mint már említettük, trilógiánk tervezett zárókötetében, a Szimbolizáció-ban szeretnénk részletesen bemutatni azt az 
ismeretelméleti paradigmaváltást, amit a szellemi termelési mód egyik meghatározó szemléleti alapjának tekintünk. Itt csak annyit 
erről, hogy véleményünk szerint a posztmodern élmény valóságalapja a fogalmak egyértelműségére törekvő, erre alapozó 
modern nyugati gondolkodás válsága, aminek ellentmondásait megnyugtatóan (nem a posztmodern által adott válasszal, az 
átfogó elméleti igény elől való agnoszticista visszavonulással, hanem) csak egy – ismeretelméleti szempontból is – másik 
szemléleti rendszerbe való átlépéssel lehet megoldani. 
{293} Hiszen az ilyen, az egzisztencializmusra jellemző gondolatok élnek tovább a posztmodernben is: {mint például Derridának 
abban a gondolatában, miszerint a politikum, „az ígéret és a döntés, azaz a felelősség az eldönthetetlenség próbájának 
köszönheti lehetőségét” (Derrida, 1995/1, p. 85). 
{294} Maga az is érdekes, hogy az eredetileg egymással ellentétes két irányzat hogyan ötvöződik össze a neokonzervatív-
neoliberális nyolcvanas-kilencvenes években, annak köszönhetően, hogy ekkorra éppenséggel a liberalizmus vált 
konzerválandóvá a továbbhaladással szemben. 
{295} Bauman (1987). 
{296} Ez az álláspont nyilvánvalóan polémia a korabeli munkásszervezetek stratégiájával, amelyek küzdelmei – védve a munkásság 
napi érdekeit, s harcolva az emberhez méltatlan munkanélküliség ellen – elsősorban a munkahelyek megőrzésére irányultak.. 
Gorz itt természetesen elméleti szempontból hűebb Marxhoz, mint az „osztályharcot” a bérharcra és a munkahelyek 
megvédésére redukáló munkásszervezetek. Ugyanakkor figyelme elsiklik amellett a nagyon lényeges tény mellett, hogy a 
bérmunka alóli felszabadulás Marxnál elválaszthatatlan a kapitalista társadalomból való kilépéssel, s mivel Gorz jelenében a 
világban a kapitalista paradigma uralkodik, amelyben a „munkás felszabadítása a munkától” nem a munkavégzők, hanem a tőke 
érdekei szerint történik, így a Gorz által képviselt vélemény az adott viszonyok között – gyöngítve a munkahelyvédelem pozícióit – 
gyakorlatilag megfelel a tőkés érdekeknek. 
{297} Ez az álláspont már kevésbé felel meg a tőke érdekeinek: a tőkének az első fejezetben vázlatosan összefoglalt természete 
szerint a munkaviszonyban (tehát megfizetett módon) csak akkor hajlandó a munkaidő rovására a szabadidőt növelni (vagyis 
ugyanannyi bérért kevesebb munkát megfizetni), ha nem marad más választása. 
{298} Ő ebbe az irányba mutató trendként értelmezi azt a tendenciát, hogy a kapitalizmusban nagyobb mértékben nő az 
adminisztrációhoz, illetve szociális reprodukcióhoz kapcsolódó tevékenységek száma, mint a termelésé. (Tercializáció) (Gorz, 
1997, p.105). 
{299} Gorz itt egy lényeges elemet nem említ – s ez elméletének a későbbiekben is gyenge pontjának minősíthető –, a minden 
munkában (a szervezett társadalmak kialakulása előtti ősi ember munkájától a különböző történelmi munkafajtákon át az általa 
kívánatosnak tartott szabad munkáig) közös elemet: a társadalmi hasznosulás mozzanatát. Ha a szellemi termelési mód embere 

a Nem szempontjait tudatosan preferáló ember, akkor a társadalmi hasznosulás – a Nem számára való hasznosulás 

– mozzanata kulcskérdés, és erre Gorz koncepciója nem ad igazán választ. Mivel különválasztja a szabad (és lényegében 
öncélú) autonóm munkát a társadalmilag hasznos munkától (=tulajdonképpen a társadalom egészéhez kapcsoló termeléstől); s 
mivel a tőkés rendszer alapjait nem kérdőjelezi meg, s így a társadalmilag hasznos munkát (az autonóm munkával gépesített, 
„heteronóm” munkaként szembeállítva) lényegében meghagyja a kapitalista keretek között; amit kínálni tud, legfeljebb egyfajta 
„kivonulás”, ami egyes emberek számára talán lehetséges, de semmiképpen sem rendszerszintű, társadalomszintű megoldás. 
Hogy a megoldás elégtelen, hogy a társadalom így lényege szerint megmarad a régi viszonyok között, ezt egyébként Gorz is látja, 
mint a főszöveg következő passzusai is bizonyítják, eljut odáig is, hogy végül is ki kell lépni a tőkés logikából, a piaci 
viszonyokból, a bérmunkarendszerből, de e kilépés mikéntjére, mint még látni fogjuk, inkább „jámbor óhajai” vannak, mint 
határozott elképzelései. (És ez összefügg azzal is, hogy – mint ő maga hangsúlyozza – az embereket, az individuumokat inkább 
önmagukból, „autonómiájukból” kell levezetni, mint társadalmi integráltságukból. (Gorz, 1997,. pp 11-12).) 
{300} Gorz tömör szembeállításával: a „power to the people” követelése helyébe a társadalom fölöttiként feltételezett, – fizető – 
állam került. A tendenciát jól érzékelteti egy, az osztályviszonnyal mindig párhuzamba állítható viszony, a férfi–nő viszony 



kapcsán: Gorz úgy látja, hogy a feminista mozgalomban (is) a házimunka megfizetésének követelése hangsúlyosabb lett, mint 
az egyenlőség megteremtése. 
{301} Mint munkájában többször, itt is Ivan Illich: „Árnyékmunka” című könyvére hivatkozik (Illich, Ivan: Shadow Work, 
London, Boyars, 1981), s a nők felszabadításának eszközeként nem a házimunka megfizetését (bérmunkává avanzsálását) tartja, 
hanem a házimunka olyan megosztását a két nem között, amely mindkét nem számára a házimunkát a szabad munka részeként 
tételezi. 
{302} Itt Gorz is azt az érvet alkalmazza, hogy a munkásosztály maga is terméke a kapitalizmusnak, s céljai nem konszonánsak (?) a 
„szocialista” (tehát a kapitalizmust meghaladó) racionalitással. (Gorz, 1997, p. 15). A „munkás-szemlélet” alapvetően a gyári 
szerkezetből következik, (s ezért nem illeszkedik a poszt-indusztriális kor viszonyaihoz sem (Gorz, 1997, pp. 32-33), ugyanakkor 
a jellegzetes proletárcélok (a gyári jelegű) munkán kívüliek (például farmot venni, stb.), ezek viszont éppen olyan célok, 
amilyeneket a hagyományos munkásmozgalom „kispolgáriaknak” szokott volt minősíteni, (amelyeknek viszont éppen az a 
jelentőségük, hogy kivezetnek a /bér/munka világából). Gorz több érvvel is alátámasztja azt, amit mi korábban úgy 
jellemeztünk, hogy a munkásosztály a tőkeviszony „belső” osztálya. „A proletariátus hatalma a tőke hatalmának szimmetrikus 
inverze” – írja (Gorz, 1997, p. 37), könyve egy fejezetének pedig „A proletariátus a tőke kópiája” címet adja. Kifejti, hogy ha a 
tőkés célja a munkás passzív aktivitása (ne avatkozzon be a dolgok irányításába, de dolgozzék keményen) – a munkás ellenállása 
ez ellen az aktív passzivitás formáját ölti. (pl. szervezett sztrájk). Maguk az osztályviszonyok is azt váltják ki belőlük, hogy 
ellentétükbe igyekezzenek fordítani e viszonyokat, nem a bérmunkát akarják eltörölni, hanem minden munkáért bért 
követelnek; meg vannak fosztva minden hatalomtól és minden feletti hatalmat akarnak, stb. 
{303} Látja a szellemi termelés előretörését is, meg azt is, hogy a jelen viszonyok között a szellemi termelés is a bérmunka 
elidegenedett viszonyai közé épül (úgy fogalmaz, hogy a munka intellektualizálódott, anélkül hogy ösztönözné és kielégítené a 
szellemi kapacitásokat), de ez nem segít neki az új társadalmi alany meghatározásában. 
{304} A marxi osztályfogalmat, mint túlságosan absztraktot, lényegében el is veti. (Gorz, 1997, p. 10) Abban igazat adhatunk neki, 
hogy egy újfajta társadalmi szerveződési elv, egy új racionalitás dominanciára jutása nem egy „osztálytól” várható, hanem csakis 
„az osztályok feloldódásával” lehetséges. Ugyanakkor az általa használt „nem-osztály” kategória ugyanolyan absztrakt (s 
ráadásul még definiálatlan is), és könyvében ugyanolyan doktriner módon ismételgeti, mint a hagyományos marxisták az 
osztályfogalmat. 
{305} Ezzel a problémával küszködnek Magyarországon is az újbaloldal olyan képviselői, mint például a megalkuvástalan 
rendszerkritikát felvállaló Szalai Erzsébet. 
{306} Egyébiránt pedig a hatalom cseréje önmagában nem változtatja meg a funkcionális hatalmat, mondja szövege egyik pontján 
Gorz is; egy osztály nem cseréli le a másikat pusztán a hatalomváltással. A funkcionális hatalmat nem lehet 

megdönteni: (ha még életképes), újraéled a munkamegosztás és a társadalmi termelés mechanizmusaiból. A funkcionális 

hatalom megújulása csak a társadalmi termelés mechanizmusaiból, és a munkamegosztás változásából jön létre. 
(Gorz, 1997, p. 64). 
{307} Azt ő is vallja, hogy a kapitalista bővített termelés elveszítette a progresszivitását, (már több a negatívuma, mint a 
pozitívuma). 
{308} Ez megint csak féligazság. A jelenlegi méreteire duzzadt emberiség valószínűleg az elidegenedéstől valóban nem 
szabadulhat meg teljesen, de az elidegenedés leküzdésére irányuló törekvések jogosultságának megkérdőjelezése a status quo 
fenntartóinak kedvez. 
{309} Ebben persze megint csak igaza van, de egyáltalán nem mindegy, hogy ez a „külsődlegesség” milyen mértékű, hogy 
csökkenő vagy növekvő, stb. 
{310} Illetve, hogy az alternatívaként kínált terv-társadalom nem lehet a közakarat kifejeződése. (Erre a kérdésre egy későbbi 
fejezetben visszatérünk). 
{311} „A komplex iparosított társadalmakban, ahol a szociális viszonyok bonyolult struktúrák által közvetítettek, {mediatizáltak} 
és strukturáltak, a társadalmilag szükséges aktivitásoknak szükségképpen nem ön-alapú felelősségű individuumokra van 
szükségük, hanem egy materiális rendszerre, amely egy hatalmas gépezet jellegével bír”. (Gorz, 1997, p. 91) 



{312} Gorz itt azt bizonyítja, hogy a munkás nem tudja átlátni a termelés folyamatát (a tulajdonos és értékesítő szerepek leválása 
miatt) (Gorz, 1997, p. 23). (Ebből azonban természetesen semmiképp sem az következik, hogy a munkás kisebb 
átlátóképességgel rendelkezik, mint a tőkés, csak az, hogy az adott jelenben meg van fosztva az átlátás eszközeitől, s e 
megfosztottság a helyzet átörökítésével halmozódhat). 
{313} Itt feltétlenül igaza van abban, hogy a munkás-önigazgatás eszményítése mögött a munkásság idealizálása áll, amely valóban 
csak illúziókhoz vezethet, ám ez nem jelenti azt, hogy a munkás-önigazgatás gondolata egészében elvetendő. Az már más 
kérdés, és ebben még erősebb Gorz igazsága, hogy a korábbi termelési viszonyok (s például a bérmunka) fenntartása esetén a munkás-
önigazgatás is legfeljebb „emberarcúbb” változata lehet ugyanannak az elidegenedett struktúrának, a rendszer lényege nem az 
igazgatási hatalom jellegétől függ (az csak módosíthatja). Részben igaza van még abban is, hogy Marxot a munkásság 
hatalomátvételéről szőtt elképzeléseiben illúziók vezették. Illúziók vezették, mikor feltételezte, hogy éppen a proletarizáció, a 
megfosztottság teszi képessé a proletariátust a dolgok feletti igazgatás átvételére. E logika szerint az, hogy a munkásnak nincs 
kereskedelmi érdekeltsége, nincs magántulajdona; nincs semmije, azzal jár, hogy megszabadul partikularitásától, és ez mindenre 
képessé teszi (Gorz, 1997, p. 24). Az ilyenfajta (osztály)kötöttségektől való megszabadulás bizonyos értelemben valóban 
nagyobb szabadságot jelent (a valamitől való szabadság értelmében), de éppen hogy szabadságnélküliséget (a valamire való 
szabadság értelmében) a beágyazottság, a dolgok irányításához kellő „odakapcsoltság” hiányában. Gorz azonban azt is Marx 
szemére veti, hogy feltételezte: a technikai fejlődés fejlett munkásságot fog létrehozni, ennek azonban éppen az ellenkezője 
történt (Gorz, 1997. p.28 és p. 71) Ez utóbbi kérdésben Gorznak megint csak részben van igaza, s egyáltalán nincs, ha a 
szellemi termelőkkel mint a jelen és közeljövő „munkásságával” számolunk. 
{314} A munkásképviselet ebben a bonyolult rendszerben csak marginális lehet, állítja, s ráadásul közvetve ez is többnyire 
tőkeérdekeket közvetít (mert maga a munkásosztály ma marginalizálódott és kisebbségi helyzetű, nincsenek hatalmi pozíciói 
(abban az értelemben sem, mint korábban, az „osztályharc” főszereplőjeként voltak). A többség bizonytalan foglalkoztatású, 
kívül van a termelésen. 
{315} Ezzel kapcsolatban megint hangsúlyozza, hogy a szellemi munka iparosodása következtében a munkások sokasága kivonul 
a munkából (Gorz,1997, p. 68), és ezáltal egy új „nem-osztály” jön létre. 
{316} Ettől még igaz lehet az az állítása is, hogy a munkában nyert kielégülés a klasszikus burzsoá és a totalitarizmusok – vagyis a 
felhalmozó korszakok – kedvelt ideológiája és morális eszménye. 
{317} Ebben természetesen megint van igazság, de mindenképpen hozzáteendő, hogy amit itt a munkás „hatalmi” alapjának 
nevez, az éppen a (fizikai) munka, illetve a termelés szellemi mozzanata. 
{318} Ezzel szembeállítja az elszemélytelenedett hatalom világát, amelyet a konkrét személyek csak működtetnek, amelyben 
mindenkin uralkodnak a törvényszerűségek, amelyben, mint szellemesen megjegyzi, senkinek, egyetlen embernek sincs igazán 
hatalma, hanem a hatalmi pozíció az, amelynek megvannak a maga emberei (Gorz, 1997, p. 57); e pozíciókat személyekhez 
kötik, de valójában nincsenek e személyek kezében. 
{319} E terminust annyiban igyekszik tartalommal megtölteni, hogy felsorol néhány értelmiségi kategóriát, amelyek olyan 
marginális helyzetben lévő emberekhez kötődnek, akik nem tudják magukat a munkájukkal definiálni. 
{320} Pierre Rosanvallonra hivatkozva úgy fogalmaz, hogy Marx családszerű, redukált társadalmat képzelt el, amelyben a moralitás 
uralkodik; a heteronóm szférában ez nem lehetséges (és – teszi hozzá – nem is szükséges). (Gorz, 1997, p. 94). 
{321} A „kellemetlen” munkák teljes megszüntetése valóban utópisztikus célkitűzés lenne, de ezeknek nem kell szükségszerűen 
elidegenedettnek lenniük: a szellemi munka részeként még kényszerűnek sem tekinthetők. 
{322} Gorz Utópia szigetét a létező társadalmon belülre helyezi, ám annyiban mégis a klasszikus utópiák sziget-álmát követi, hogy 
– tapasztalván azt, hogy a tőkés logikától eltérő tendenciák ma alapvetően a termelés világán kívül jelennek meg – feltételezi, 
hogy mind nagyobb tömegeknek ebbe a más világba (a szabadidő „szigetére”) való kimenekülése fogja előbb-utóbb átfordítani 
a viszonyokat és létrehozni az emberhez méltóbb társadalmat. A termelés „mindenekfölöttiségének” megszüntetése nem 
azonos a termeléstől való eltávolodással: az ember a maga alapfeltételeit vélhetően mindig termelni fogja, s ezért léte lényegét 
feltehetően ezután is a termelés világán belül kereshetjük: a termelők felszabadítása azt jelenti, hogy maga a termelés lehet 
szabadabb és autonómabb, (mint láttuk, a legújabb fejlődés tapasztalatainak fényében Gorznak éppen az ezt kétségbevonó 



érveit nem érezzük meggyőzőnek), s ehhez is hozzátartozik, hogy a jelenleginél sokkal harmonikusabb lehet a viszony a 
termelés és az emberi lét termelésen kívüli összetevői között: a termelésnek, mint az emberi lét lényegi jellemzőjének attól, hogy 
lényegi marad, nem kell mindenekfölötti (az emberi lét egyéb lényegi összetevőit maga alá rendelő) szerepet és értéket 
tulajdonítani. 
{323} Talán nem kell újra hangsúlyozni, hogy a termelés persze csak eszközértékként „mindenekfölötti” a kapitalizmusban, ahol a 
„haszon” áll mindenek fölött, s a termelés, (= értéktöbblet-termelés) mint ennek a legfőbb eszköze válik túlhangsúlyozottá. 
{324} Ha mindez a termelés jelentőségének teljes megszűnését jelentené, ebben nem tudjuk követni Gorzot, hiszen éppen azzal 
érveltünk a termelési mód kategóriájának alkalmazása mellett, hogy a termelés, az emberi világ feltételeinek állandó 
újratermelése társadalmi formációtól függetlenül, mindig is az emberi lét meghatározó kategóriája (és feltehetően az is marad); 
túlhangsúlyozásának (minden egyéb emberi lehetőség a termelés alá rendelésének) szükséges megszüntetése nem jelenti a 
termelés jelentőségének megszüntetését. 
{325} A nevelésnek, szocializációnak persze fontos szerepe lehet például abban is, hogy a jelenleg nagyon erősen ösztönzött 
„bírvágy” helyett a tudásvágy, alkotásvágy, közösségiség kap jóval nagyobb hangsúlyt, de természetesen a szocializáció 
értékpreferenciáinak megváltozása sem pusztán elhatározás kérdése. 
{326} Bahro, R.: The Alternative in Eastern Europa, London, New Left Books, 1978, p. 404.) (Vitatása: Gorz, 1997, pp. 88-89) 
{327} Az esztétikumnak a marxi utópisztikus vízióban is kiemelt szerepe van, s bár, mint később még látni fogjuk, ennek van 
realitása, ha egy kifejlett szellemi termelési módban gondolkodunk, ám a mai viszonyok között önmagában, a szellemi termelési 
mód egyéb összetevőinek kifejtése nélkül ennek hangsúlyozása merő széplelkűségnek hat. (Már Marxnál is). Egyébként Gorz 
egész „kettős társadalom” elképzelése, {egész gondolatmenete a munkaidő és szabadidő szembeállítására alapozva) a 
„szükségszerűség-birodalmát” a szabadság, a szabadidő birodalmával szembeállító marxi gondolaton alapszik, idézi is azt. 
(Gorz, 1997, p. 95). Eszerint a szükségszerűség birodalma (amit nem lehet teljesen megszüntetni) megteremti az 
alapfeltételeket, a szabadság birodalmában (ezt lehet tágítani) pedig a nem-szükséges szükségletek elégíthetők ki. 
{328} Radovan Richta nem elméleti fejtegetés eredményeként, hanem a korabeli államszocializmusban és kapitalizmusban szerzett 
tapasztalatok alapján figyelmeztet arra, hogy a „szabadidő” önmagában már csak azért sem jelent szabadságot, hiszen – a piaci 
versenytársadalom viszonyai között, de például az államszocializmus viszonyai között is – sokan önkizsákmányolásra 
használják.(Richta, 1968, p.140). 
{329} Az eltartott, antik típusú proletariátus a tőke világában a számára szükséges tartaléksereg (ezt Gorz is látja, lásd Gorz, 1997, 
p 136, ahol Gorz kifejti, hogy: a tőke akkor is a munkanélküliség + több munkaóra kombinációt választja, ha ez nem 
kifizetődő, mert szüksége van a tartalékseregre, a munkanélküliség fenyegetésének fegyelmező erejére, a munkások 
szervezettségének csökkentésére; és azt is feltételezi, hogy mind a munkaetikát, mind a hierarchiát aláásná, ha mindez nem így 
lenne); de akkor az a helyzet, amelybe a termelésből „kiszabadult” dolgozó kerül, egyáltalán nem a szabadság birodalma, hanem 
a tőke számára fenntartott terjeszkedési terep. Másrészt a társadalmi hasznosság tudatára az embernek „nembelisége” 

folytán szüksége van, (s szüksége ahhoz is, hogy magát szabadnak érezhesse); s minthogy e társadalmi hasznosság, 

mint erről már volt szó, a (tág értelemben vett) termelésben igazolódik vissza, a szabadság nem lehetséges teljesen a 

termelésen kívül. Az egyéni szabadság valóban csak az egyéni autonómia alapján képzelhető el, de akkor a termelés (és a 
társadalomirányítás) világában is az autonómia törvényeinek kell uralkodni. 
{330} Még akkor is, ha az állam a szükségszerűség világához tartozik: kis mértékben meg kell maradni a szükségszerűség 
világában, mondja, hogy az autonómia feltételeit biztosítani lehessen. (Gorz, 1997, p. 124). 
{331} Az adott államhatalomra nyomást gyakorló mozgalom kapcsán egyfelől kritikát gyakorol a mai pártrendszer (különösen az 
amerikai kétpárti demokrácia) felett (Gorz, 1997, p. 118), de nem jut el annak kimondásáig, hogy egy nem-kapitalista 
társadalomban pártokra egyáltalán nincs szükség, csak a mozgalmak és a hatalom viszonyára, (amely utóbbinak megszerzése – 
ellentétben a jelenlegi pártokkal – nem lehet e mozgalmak célja). 
{332} Ezzel kapcsolatban kifejti – s e tételeivel megint csak egyetértünk –, hogy a (társadalom érdekeit kifejező) politika nem a 
hatalom megragadása, hanem (ellenzékies) kontrollja. Lényege nem hatalomgyakorlás, hanem a kormányzás behatárolása, 
orientálása, a kodifikálás. A politika és a hatalom összefonódása, mondja, a politika vége. Ám e gondolatmenete végén megint 



csak absztrakt szinten tud megoldást adni, mondván, hogy csak a morális exigenciák ütközése, harca a külső szükségszerűségekkel 
tudja biztosítani a szükségszerűség minimalizálását és az autonómia maximalizálását. (Persze: „A politika nem moralitás, mint 
ahogy a moralitás nem politika. A politika az a hely, ahol a morális exigenciák összeütköznek a külső szükségszerűségekkel”) 
(Gorz, 1997, p. 119). Itt az a baj, hogy nincs tisztázva az állam és a politika mint létszféra, mint társadalmi alrendszer mibenléte 
(s a politikai létszféra viszonya a politikai aktivitáshoz). Ő a politikai aktivitásról beszél, de a politikai létszféra nem csak az 
osztályuralomtól torzul el – persze attól is –, hanem mint önálló és ezért öncélúvá váló létszféra állandóan ellene is dolgozik 
saját funkcionális feladatának. (Lásd erről: Kapitány–Kapitány, 2007). A politikai aktivitást – és hatáslehetőségeit – nem lehet a 
politikai létszféra ezen természetétől függetlenül vizsgálni. 
{333} Ezért is jutnak eszébe olyan, pusztán a korábbi állapot tagadását kifejező kategóriák, (mint a nem-munkás, nem-osztály, sőt: 
nem-társadalom), mert az átmeneti állapotban az látszik, hogy sok minden már nem az, ami volt, de hogy ehelyett mi lesz 
belőle, az még nem világos. 
{334} Természetesen nem ő volt az egyetlen, aki ilyen módon közelített az iskolarendszerhez, az iskola egyenlőtlenségeket 
/újra/termelő, illetve rendszerfenntartó szerepére a többek közt B. Bernstein vagy D. Lawton által képviselt angol 
nyelvszociológiai iskola munkássága, vagy Westergaard és Resler magyarul is olvasható „Osztály egy kapitalista társadalomban” 
című könyve (Westergaard–Resler, 1985) is felhívja a figyelmet. Bourdieu-nek azonban nem csak a hatása volt nagyobb, hanem 
gondolati rendszerképző ereje is, s az általa használt „kulturális tőke” fogalom megkerülhetetlenné vált a szellemi termelés 
jelenségeit értelmezni próbáló társadalomelemzők számára). 
{335} „Minden gazdasági szereplő amolyan vállalkozóféle, aki arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb hasznot húzza a ritka 
forrásokból. Vállalkozásainak sikere azonban egyrészt attól függ, milyen esélyei vannak arra, hogy megőrizze vagy növelje adott 
nagyságú és szerkezetű vagyonát, vagyis attól, hogy a termelés és újratermelés milyen eszközeit birtokolja és ellenőrzi. Másrészt 
attól függ a siker, hogy milyenek – a szó legtágabb értelmében vett – gazdasági készségei és képességei, vagyis, hogy mennyire 
hajlamos és képes az esélyek megragadására. E két tényező nem független egymástól: a jövővel szembeni beállítottságok csak 
egy sajátos dimenziót jelentenek) a vagyon objektív jövőjétől függnek, ami viszont az előző nemzedékek beruházási 
stratégiáinak függvénye. Ilyen módon a jövőhöz való viszony függ attól, hogy milyen tényleges vagy potenciális helyet foglalnak 
el a gazdasági szereplők, vagy ezek csoportjai, a gazdasági, kulturális és társadalmi tőke elosztási struktúrájában, amikor is tőkén 
a termelés és újratermelés eszközei feletti hatalom értendő”. (Bourdieu, 1978, p. 249). (Kiem.: K.Á. – K.G.). 
{336} A metaforák akkor igazán termékenyek a társadalomelemzésben, ha végigvihetőek, vagyis ha két olyan 

jelenségrendszer hasonlóságára mutatnak rá, amelyeknek nem csak egyes elemei között mutatható ki párhuzam, 

hanem amelyek struktúrája és rendszerszerű működése is párhuzamba állítható. Az a metafora, hogy „a kulturális 
rendszer belső viszonyai úgy működnek, mint a tőkeviszony” nem érvényes például éppen az alapjellegre: míg a pénztőke 
felhalmozása feltételez veszteseket, akiket a haszonszerzés károsít, akiktől a tőke alapjait elvonják, a kultúra-felhalmozás ezt 
nem feltételezi, és csak akkor rejti magában, ha „kulturális tőke”-felhalmozás lesz belőle, vagyis ha hatalomforrásként használják 
fel azt, hogy bizonyos kulturális javak birtoklását más kulturális javak birtoklásánál értékesebbnek minősítik, illetve ha bizonyos 
kulturális javakat monopolizálnak. Az más kérdés, hogy ha kialakul (és hatalomforrássá válik) a kulturális egyenlőtlenség, akkor 
a kulturális rendszerben is számos olyan jelenség mutatható ki, ami több tekintetben, (például az egyes attitűdök tekintetében) 
hasonlóképpen működik, mint a pénztőke rendszere. Mint például az alábbi, Bourdieu által bemutatott esetben: „minél 
kevesebb valakinek a tőkéje, annál inkább keresi az ’állampapírokba befektetés’ biztonságát, melynél a profit, bár alacsony és 
elértéktelenedés fenyegeti, de kevésbé ingadozik, és ezért viszonylag biztonságos.” (Bourdieu, 1978, p. 249). A tőkés 
társadalomban ugyanez a mentalitás érvényesül a kultúrához való viszonyban is: a kulturális elitnél kulturális javakkal 
szerényebben felvértezett csoportok számára csak a visszaigazolt, egyértelműen és/vagy tartósan „értékesnek” minősített 
kulturális termékek számítanak valóban értékesnek. A pénztőkéhez és a „kulturális tőkéhez” való viszony párhuzama e 
tekintetben például fennáll. 
{337} Martin és Szelényi is ebből az irányból bírálják Bourdieu – s főként a Bourdieu kategóriáját alkalmazó Gouldner – „humán 
tőke” koncepcióját. A pontatlan kategóriát legfeljebb (esszéisztikus) analógiaként tartják használhatónak és semmiképpen sem 
releváns értelmezési háló eszközeként, mivel a „humán tőke”, „kulturális tőke” kategóriák a tőke fogalmától elválaszthatatlan 



„kizsákmányolás” mozzanatát nem feltétlenül és semmiképpen sem azonos módon tartalmazzák. A „tőke” fogalom egésze 
pedig álláspontjuk szerint csupán az ipari társadalomban releváns, s ezért egyre kevésbé alkalmas új tendenciák (új elemeinek) 
értelmezésére. A Bourdieu és Gouldner által használt fogalom helyettesítésére a kevésbé félreértelmezhető „szimbolikus 
dominancia” kifejezést javasolják. (Martin–Szelényi, in: Eyerman–Svensson–Söderquist /eds/, 1987, pp. 16–49). Mindenesetre 
a pontos fogalomhasználat e kérdésben már csak azért is nagyon fontos, mert mint Touraine-nél is, másoknál is láthattuk, 
sokan – az egyenlőtlenségek marxi osztályszemléletű kritikájának kiterjesztésével – ott is hajlamosak „osztályviszonyokat”, 
„kizsákmányolást”, stb. keresni, ahol egyáltalán nem ezekről van szó. 
{338} Az ennek egyik formájaként sokak által leírt „menedzser-forradalom” természete például így jelenik meg a Bourdieu-féle 
értelmezésben: „Az owner és a manager közti szubsztancialista oppozíciónak alighanem az a fő funkciója, hogy elrejtse a 
gazdasági tőkéből származó profit elsajátítási eszközeinek átalakulását, amely a gazdasági mező átszervezését kíséri, 
pontosabban pedig azt a folyamatot, amelynek során az uralom személyes módját – amelyben az alkotta a tulajdonos és a 
fizetett igazgató közti oppozíció alapját, hogy a család sajátította el a vállalatot – az uralom strukturális módja váltotta fel.” 
(Bourdieu, 1978, p. 359) „A gazdasági mezőre korábban inkább jellemző személyes uralkodási mód olyan szereplőket követelt, akik 
belülről azonosultak a hagyományos (szélsőséges esetben katonás) tekintély-modellekkel, és akik alaposan ismerték azokat a 
technikai eljárásokat, amelyek révén az üzemben megvalósult a tulajdonos és a beosztottak közötti (technikusok, művezetők 
révén történő) közvetítés. Az uralkodás strukturális módja éppen ellenkezőleg, olyan egyéneket követel, akik a kapcsolattartás 
(public relations) szakemberei. Képeseknek kell lenniük arra, hogy biztosítsák a többi vállalattal, illetőleg az államigazgatással 
összekötő külső kapcsolatokat, (ami az integrálódott nagyvállalat működéséhez és a piac feletti hatalmának megőrzéséhez 
egyaránt nélkülözhetetlen), továbbá, hogy kiépítsék azokat a belső kapcsolatokat, amelyek révén, legalábbis normális körülmények 
között, az üzemen belüli rend fenntartható.” (Bourdieu, 1978, p. 361). 
{339} A szellemi termelésnek tőkefelhalmozásként nem értelmezhető formái annyiban jelennek meg Bourdieu-nél, amennyiben 
azok a tőkeviszonyon belül elemezhetők, csak nem a tőkebirtokosok, hanem a vesztesek, a kizsákmányoltak közé kerülők 
oldalán. Az értelmiség egy részének „elproletarizálódása” ebben az értelmezésben (a hajdani kistermelők proletariátussá 
válásának párhuzamaként) kap említést: „Az a szellemi munka, amelyet a technikai és társadalmi szempontból egyként 
differenciált és hierarchizált termelési egységekben kollektíve végeznek, s amely jórészt a múltban vagy jelenben végzett 
kollektív munka, illetve a költséges termelési eszközök függvénye, többé nem kaphatja meg azt a karizmatikus dicsfényt, amely 
a hagyományos írót és művészt vette körül független kistermelőként; ők termelési eszközeik tulajdonosai voltak, s csak a saját – 
kegyelmi ajándékként felfogott – kulturális tőkéjüket kamatoztatták.” (Bourdieu, 1978, p. 369). 
{340} Provokatív túlzással (egy következmény okként, kvázi-célként való feltüntetésével) állítja fel a tételt, miszerint: „míg az ipari 
társadalomban a gazdagság termelésének ’logikája’ uralkodik a kockázat termelésének ’logikája’ felett, addig a kockázat-
társadalomban ez a viszony megfordul.” (Beck, 2003, p. 18). 
{341} A Beckéhez hasonló pesszimisztikus tünetleírások száma igen nagy. Ilyen például a neves szociálantropológus, T. H. 
Eriksen leírása is az információs társadalomról, amelyet többek között a felgyorsulással, a hajszoltsággal, a társadalmi viszonyok 
és általában az összefüggések megértésének csökkenésével – s mindezek következtében a világ veszélyesebbé-kellemetlenebbé 
válásával jellemez. (Eriksen, 2009). A rohamos innováció világa éppen azért és akkor tűnik nyomasztónak és emberellenesnek, 
amikor a fennálló termelési mód már nem tud összerendező értelmet és keretet adni a változásoknak, s még nem látszanak egy 
új termelési mód rendszer-, és értelemadó keretei. 
{342} Érdekes mozzanat, hogy míg a „kockázat-társadalom” víziójának felvázolását Csernobil (akkor friss) élményével indítja, 
amely mindenki számára érzékelhetővé tette, hogy senki sincs többé védve a pusztulás veszélyétől, gondolatai kifejtése 
fényében e katasztrófa ténye szimbolikus sűrítményévé válik a társadalomban zajló lényeges, strukturális folyamatoknak. 
{343} Monopóliumaik védelmében különböző „trükköket” is alkalmazva. Például: „A ’megismerés’, amely ismételten tévedéssé 
alakul át, a társadalomnak épp olyan intézményesült, természetes szükségletévé válik, mint amilyen az evés, az ivás és az alvás: 
lezárhatatlan programmá. Azzal, hogy a versengésre épülő, interdiszciplináris önkritika keretében a tudományok (gyakran 
önkéntelenül) visszafogják igényeiket, nemcsak szerénységet tanúsítanak a megismerés ügyében, hanem egyszersmind végtelen 
piacot is teremtenek szolgáltatásaik számára”. (Beck, 2003, p. 317). 



{344} Lásd: In: Bonß–Hartmann (Hsg): Entzauberte Wissenschaft. Zur Relativität und Geltung soziologischer Forschung. 
Sonderband 4 der Sozialen Welt. Göttingen, 1985. p. 16. 
{345} A „céhes” működés teret ad az elitista kiváltságvédelemnek, a kontraszelekciónak, a valódi teljesítmények helyett formális 
kritériumok eluralkodásának – ezek részben védik az (elit)értelmiségi „céhet” a felsőbb hatalmakkal (tőkével, kormányzatokkal, 
stb.) szemben, másrészt viszont – mint a nyolcadik fejezetben erre visszatérünk –, gyakran olyan formákat öltenek, amelyek 
megfelelnek a tőke érdekeinek is. Miközben azonban – legalábbis részben – oltalmazzák a szellemi termelőket a hatalom 
ellenében, „lefelé” konzerválják a privilégiumok rendszerét. A jelenlegi (elit)értelmiség „céhes” jellegű működését részletesebben 
az ötödik fejezetben kíséreljük meg majd jellemezni. 
{346} Beck itt maga is összemos különböző dolgokat. „a szigorú tudományos ellenőrzés alól kibúvó kiválasztási kritériumok új, 
talán döntő jelentőségre tesznek szert, így az alapvető politikai nézetek terén mutatkozó azonosság, a megbízói érdekek, a 
politikai következmények megelőlegezése, röviden: a társadalmi elfogadottság”. A „megbízói érdekek” és a „politikai nézetek 
terén megmutatkozó azonosság” kritériumainak a „társadalmi elfogadottsággal” való azonosítása megengedhetetlen csúsztatás. 
Az viszont megint igaz, hogy: „A módszertani konvencionalizálódás felé vezető úton a tudományt a saját maga által teremtett 
túlbonyolultság miatt ’megismerési gyakorlatának’ burkolt feudalizálódása fenyegeti.” (Beck, 2003, p. 314). „A 
’professzionalizáció magvához’ meghatározott, módszertanilag rendkívül fejlett eljárások vagy elméleti gondolkodásmódok 
tartoznak, amelyek azután az adott szakterületen belül kisebb csoportok és ’hitközösségek’ elkülönüléséhez vezetnek. Ezek az 
’igazi tudást’ védelmezik a félszakértők grasszáló ’laikus tudásával’ és a ’sarlatán kollégákkal’ szemben. A professzionalizáció 
terén bekövetkezett veszteségért ily módon a túlzott professzionalizáció nyújt kárpótlást – ami azzal a veszéllyel jár, hogy az 
adott szakterületet szellemileg és intézményesen halálra akademizálják”. (Beck, 2003, p. 318). 
„felsejlik a vége annak, hogy a gyakorlat felett a tudomány által irányított, célracionális módon rendelkezzünk. A tudománytól 
való függőség feltételei között ismét elszakad egymástól a tudomány és a gyakorlat. Az alkalmazó egyre inkább a tudomány 
segítségével kezd függetlenedni a tudománytól.” (Beck, 2003, p. 327). „a tudományok – a természettudományok is – pénzes és 
érvekre szoruló megbízók önkiszolgáló boltjaivá válnak. A tudományos részeredmények minden határon túllépő bonyolultsága 
nyomán a vevők is választhatnak a szakértői csoportokon belül és azok között. Nemritkán már azzal is előzetes döntést hoznak 
politikai programokkal kapcsolatban, hogy mely szakok képviselőit vonják be a tanácsadók körébe. De a gyakorlati szakmák 
művelői és a politikusok nem csak hogy választhatnak egyes szakértői csoportok között, hanem ezeket az egyes szakterületeken 
belül és azok között ki is játszhatják egymás ellen, s ily módon az eredmények tekintetében növelhetik autonómiájukat.” 
(Tudniillik a politikusok cselekvési „autonómiáját”).(Beck, 2003, p. 328). 
{347} „Először: a társadalmi változás és a politikai irányítás viszonyát eredetileg, az ipari társadalom programjában, a ’meghasadt 
polgár’ modellje szerint gondolták el, A polgár, mint citoyen, a politikai akaratképzés minden területén gyakorolja demokratikus 
jogait, mint burzsoá viszont a munka és a gazdagság területén magánérdekeit védelmezi. Ennek megfelelően különül el 
egymástól a politikai-igazgatási és a technikai-gazdasági rendszer. A politikai szféra axiális elve a polgárok részvétele a 
képviseleti demokrácia intézményeiben (pártok, parlament, stb.). A döntéshozatal s vele együtt a hatalomgyakorlás maximái a 
jogszerűséget és azt az alapelvet követik, hogy a hatalom és az uralom csak az alávetettek beleegyezésével gyakorolható. A 
burzsoá cselekvése, a technikai-gazdasági érdekérvényesítés szférái ezzel szemben a politikán kívülinek számítanak. Ennek a 
konstrukciónak az alapja egyrészt a technikai haladás azonosítása a társadalmi haladással, másrészt az a felfogás, hogy a 
technikai változás fejlődésirányában és eredményében kikerülhetetlen technikai-gazdasági jellegű dologi kényszerek fejeződnek 
ki. A műszaki újítások növelik az egyéni és kollektív jólétet. Az életszínvonalnak ez az emelkedése szolgál a negatív hatások 
folyamatos igazolására is (a képzettség elértéktelenedése, a kötöttségek megszűnésével, az áthelyezéssel járó és a foglalkoztatási 
kockázatok, az egészség veszélyeztetése, természetrombolás). Még a ’társadalmi következményekkel’ kapcsolatos 
véleménykülönbségek sem akadályozzák a műszaki-gazdasági újítások bevezetését. Ez lényegében nem szorul politikai 
legitimációra, sőt – éppen a demokratikus-igazgatási eljárásokhoz és végrehajtási módozatokhoz képest – a kritikától 
függetlenül képes érvényre jutni. A haladás váltja fel az egyetértést. Mi több: a haladás mintegy pótolja a kérdéseket, bizonyos 
előzetes hozzájárulást jelent olyan célokhoz és következményekhez, amelyek ismeretlenek és megnevezetlenek maradnak. 
Ebben az értelemben az ipari társadalom programjában demokratikusan megfeleződik az a megújulási folyamat” – Beck 



rendszeresen ezt a kifejezést használja arra, amikor valami a saját érvényét önmaga csökkenti – „amely a modernségben a 
hagyomány uralmával szemben jön létre. A társadalmat formáló döntési kompetenciáknak csak egy része tagozódik bele a 
politikai rendszerbe s rendelődik alá a parlamenti demokrácia alapelveinek. Egy másik részét kivonják a nyilvános ellenőrzés és 
igazolás szabályainak hatálya alól, s a vállalkozások befektetési szabadságára és a tudományos kutatás szabadságára ruházzák 
át.” (Beck, 2003, pp. 343-344). „Másrészt azonban ilyen módon a műszaki-gazdasági haladás előre beprogramozott módon 
szavatolja minden társadalmi életterület tartós megváltozását, ami ellentmond a demokrácia olyan legegyszerűbb szabályainak, 
mint a társadalmi változás céljainak ismerete, vita szavazás, egyetértés”. (Beck, 2003, p. 345). 
E folyamatban, a tudomány fejlődését felhasználva lényeges döntések kivonódnak a politikai demokratikus ellenőrzés alól. 
Például: „A gyógyítás szubpolitikájában, társadalmi szerkezetét tekintve nincs olyan parlament és végrehajtó hatalom, amelyben 
a döntés következményeit előzetesen meg lehetne vizsgálni. A döntésnek ráadásul nincs is társadalmi helye, végső soron tehát 
nincs is egyértelműen rögzített, rögzíthető döntés sem. Pontosan kell látnunk a következőket: a keresztül-kasul bürokratizált, 
fejlett nyugati demokráciákban mindent jogszerűsége, illetékessége, demokratikus legitimációja szerint világítanak át, 
ugyanakkor azonban az is lehetséges, hogy minden bürokratikus és demokratikus ellenőrzést mellőzve, a döntésektől elzárva, a 
parlamenten kívüliség gyakorlatában általánossá váló kritika és szkepszis özönében hatályon kívül helyezzék az eddigi élet és az 
eddig folytatott életvitel alapjait.” (Beck, 2003, p. 383) „a demokratikusan legitimált politika a maga befolyásoló eszközeivel, 
úgymint jog, pénz és információ (illetve fogyasztói tájékoztatás), közvetett hatalmi eszközök felett rendelkezik, amelyek 
’hosszadalmas érvényre juttatása’ lehetőségeket nyújt a további ellenőrzésre, módosításra és hatókörének gyengítésére. Ezzel 
szemben a haladás szubpolitikája hatályba lépés nélküli közvetlenséggel hat. Vele az orvostudományi kutatás és gyakorlat 
kezében (ahogy az iparban a vállalat vezetésében) mintegy végrehajtói és törvényhozói hatalom összpontosul. A 
differenciálatlan cselekvési teljhatalom modellje ez, amely még nem ismeri a hatalommegosztást, s amelyben a társadalmi 
célokat csak utólag, mint mellékes következményeket kell a megvalósulás fázisában az érintetteknek bevallani.”(Beck, 2003, p. 
385). 
S hogy visszakanyarodjunk a „kockázat-társadalom” képletéhez: ebben az összefüggésben lehet értelmezni mindazokat a 
veszélyeket is, amelyeket a későkapitalizmus egyre kevésbé ellenőrzött viszonyai hoznak létre. Minthogy a kapitalizmusban a 
tényleges hatalom a piac szereplőinek kezében van, a tudományos-technikai haladás felhasználásának bemutatott későkapitalista 
modelljében „az elsődleges döntési hatalom az üzemekhez kerül, anélkül azonban, hogy illetékesek lennének a járulékos 
következményeket illetően, míg a politikára hárul a feladat, hogy a nem általa hozott döntéseket demokratikusan legitimálja, s 
járulékos következményeiket ’felfogja’”. (Beck, 2003, p. 392). „A haladás olyan politikai programként működő üres papírlap, 
amellyel kapcsolatban feltétel nélküli egyetértést kívánnak meg, mintha csak a mennyországba vezető evilági utat jelölné. A 
haladás modelljében a feje tetejére állítják a demokrácia alapkövetelményeit. Már annak is csak utólag kell láthatóvá válnia, hogy 
egyáltalán a társadalom megváltoztatásáról van szó. Hivatalosan valami egészen másról és mindig ugyanarról esik szó; gazdasági 
piacról, világpiaci versenyről, munkahelyekről”.(Beck, 2003, p 392). 
{348} S éppen ezzel kapcsolatban jogos az a kritika, hogy a „kockázat” fogalma azért sem igazán lényegi megközelítés, mert 
összemosódik benne a szándékos és az akaratlan, a társadalmi okokra és az egyéni döntésekre visszamenő kockázatok. 
Érdemes ezzel kapcsolatban figyelembe venni Mary Douglas (és Wildavsky) véleményét: „Those who would take strong steps 
to counter violent crime in the streets are not as passionate about the effects of inequality of income. Why not? The two trends 
may well be connected.” (Douglas-Wildavsky, 1983, p. 3). Továbbá: az emberek a kormánytól várják a kockázatok elhárítását, 
de be lehet-e tiltani az ágyban dohányzást és az egyéb óvatlanságokat? Az önpusztítást (ami mást is pusztít)? Az egyén 
szemszögéből a legtöbb veszélyes következmény akaratlan. (Ez az okfejtés /is/ alkalmas arra, hogy apologetikusan értelmezzék, 
mert végső soron így mindenki felmenthető a felelősség alól, de ugyanakkor Douglasék egyáltalán nem apologetikusak, 
amennyiben ezek után azt hangsúlyozzák, hogy a lényeg nem magukban a kockázatokban van, hanem azokban a társadalmi 
egyenlőtlenségekben, amelyek a kockázatokat is egyenlőtlenekké teszik. Nem a környezetszennyezés és az egyéb kockázatok jelentik a fő 
ellenséget, mondják, hanem az egyenlőtlenség, amelynek következtében a környezetszennyezés és az egyéb kockázatok következményeibe (általában 
elsősorban és először) a szegények halnak bele. (Magát a rizikót nem lehet kizárni az emberi életből – mondják –: mert vajon mi 



rosszabb, belevágni valamibe anélkül, hogy tudnánk a következményeit, vagy semmit sem tenni anélkül, hogy tudnánk a 
következményeit? Van, aki szerint a legnagyobb rizikó a rizikótól való félelem). (Douglas-Wildavsky, 1983). 
{349} Persze a következetesen végigvitt rendszerkritika nélkül bármely elmélet az apológia eszközévé is válhat. A kockázat-
társadalom koncepcióval szemben teljesen jogos Slavoj Žižek kritikája, aki az Enron-botrány kapcsán írja a következőket: „amit 
úgy is értelmezhetünk, mint a kockázat-társadalom fogalmának ironikus szimbólumát. A sok ezer ’mezei’ alkalmazott, aki 
elvesztette állását és megtakarításait, kétségtelenül ki volt téve a kockázatnak, de nem volt igazi választása ebben a kérdésben – 
a kockázat az ő szintjükön egyet jelentett a vakszerencsével. Azok azonban, akik beleláttak a kockázatokba, és volt hatalmuk 
beavatkozni a dolgok menetébe (vagyis a topmenedzserek) minimalizálni tudták a kockázatot, mert még a bukás előtt eladták az 
Enron részvényeket, vagy más módon gondoskodtak vagyonuk kimenekítéséről a cégből. Igaz, hogy a kockázatos 

választások társadalmában élünk, de ez a társadalom olyan, ahol egyesek dolga a választás, miközben mások 

vállalják a kockázatot.” (Žižek, 2009, pp. 13-14) (Kiem.: K.Á. – K.G.) 
{350} Egy bonyolult összefüggésrendszernek egyetlen összetevője körüljárásán keresztül történő bemutatása teljesen korrekt eljárás, 
ha a rendszernek az ezen összetevőhöz kapcsolódó egyéb elemei – mint a vizsgált összetevőhöz képest „külső”, de 
alakulásában szerepet játszó kapcsolódások – bekerülnek az elemzésbe, s így a vizsgálódás fókuszába helyezett részen keresztül 
a rendszeregész ábrázolása is megtörténik. (Mi is ezt az eljárást választottuk e trilógia első, a „társadalmi adaptációs módok” 
jelenségegyüttesét vizsgáló kötetében). 
{351} „All open systems, if they are to postpone for a time their inevitable heat death, must control the extraction and processing 
of matter, its internal distribution and storage, continous conversion into energy, and elamination as by-product wastes”. 
(Beniger, 1986, p. 37). 
{352} A kontroll szükségletéhez minden esetben hozzákötődik a megfelelő sebesség, a rendszeresség és a megbízhatóság igénye, 
ezek alapvető feltételei annak, hogy folyamatok fenntarthatóak legyenek, (ez pedig minden aktív önfenntartásnak az alapfeltétele). 
Mint Beniger hangsúlyozza, ugyancsak elválaszthatatlan a kontrolltól a célirányosság, a végcél által irányított cselekvés, (end-
directedness), a teleologikus mozzanat, (és az erre épülő program), az élő szervezeteknek az élettelentől való 
megkülönböztetője. 
E tekintetben (is) kiemelt szerepet játszik a nyelv. „As we might expect, the gap between the social is and the cultural ought – 
between process and program – is best understood at the highest level: language.” (Beniger, 1986, p. 88).„Nevertheless, the 
possibility that a symbol might be simple in information content but rich in meaning or part of a highly complex system of 
meaning like a grammar gives human communication transcendent power.” (Beniger, 1986, p. 90). „Language, law, and other 
symbolic cultural systems do not control individuals through causation but through meaning. Although human beings do not 
differ from other species in that their worlds have meaning for them, in this narrow definition, we are unique in that our 
meaning systems are artifactual (cultural), not entirely learned, infinite in some capabilities, and otherwise reflective of the 
special generative structure of our brains that is language.” (Beniger, 1986, p. 95) 
{353} „Does control depend on prior programming – encoded in each individual either genetically, or as learned cultural norms – 
that gives social life the appearance of being governed by consensual rules? Or are these apparent rules merely regularities in 
the interactions of self-seeking individuals, who might cooperate for a time through enlightened self-interest (as a stable 
strategy) but who would violate any rule the instant it no longer furthered their own ends? Obviously this must be a 
fundamental question for social theory.” (Beniger, 1986. p. 91). 
{354} A „kontroll” kategóriájával Beniger bizonyos szempontból tágabb fogalomra épít, mint a bürokrácia, a technokrácia vagy a 
menedzser-elméletek, hiszen a „kontroll” elvben magában foglalja a bürokrácia, a technokrácia és a menedzsment 
tevékenységének jelentős részét éppúgy, mint a kritikai attitűddel fellépők rendszerműködés-kontrolláló tevékenységét. 
{355} Azok vélekedésével szemben, akik a „bürokratikus” társadalom kifejlődését az 1940-es évekhez kapcsolják, (mint például 
Bell az „intellectual technology” felemelkedéséről írván), Beniger azt hangsúlyozza, hogy legalább 20 évvel korábban már 
nagyon is jellemzőek voltak ezek a tendenciák; mind az üzleti, mind az állami adminisztrációban; szerinte elsősorban az USA-
ban, másodsorban Németországban, (s szerinte) harmadsorban a sztálini Szovjetunióban. (Beniger, 1986, p. 21) (A bürokrácia 



lényegi tényezővé válásának előbbre datálásában kétségtelenül igaza van, hiszen nem véletlen, hogy Weber mikor állítja éppen a 
bürokráciát vizsgálódásai középpontjába). 
{356} Nem ajánlkozunk döntőbírónak Bell és Beniger vitájában, de véleményünk szerint a két tényleírás között nincs 
ellentmondás: azok a jelenségek, amelyeket Beniger a 19. század kontrollválságához kapcsol, s azok megoldásaként mutat be, 
kumulálódhattak úgy a huszadik század folyamán, (s szerintünk éppen ez történt), hogy egy új paradigmába vezettek át, ahol 
szerepük dominánssá vált. Maga Bell is hangsúlyozza, hogy az általa feltételezett preindusztriális, indusztriális és poszt-
indusztriális „társadalmak” vonásai jelen vannak mindegyik többi formában, (s az egyes korszakokat az különíti el, hogy mely 
elemek dominálnak, rendelik maguk alá a többit.). „If we take work as a principle that divides the modalities of character, we 
can speak of pre-industrial, industrial, and post-industrial work. We can see this principle synchronically, when these elements 
co-exist within the same society, or we can see these as sequences through which societies pass. Depending upon one’s 
purposes, each approach – since these are analytical constructs – is valid. But the distinction itself remains as a ground for 
understanding the meanings that derive from work.” (Bell, 1976, pp. 146-147). Beniger kontroll forradalmát tehát olyan 
folyamatnak láthatjuk, amely a tizenkilencedik században elindul, a huszadik században folyamatosan kibontakozik, és közben 
(más tényezőkkel együtt) átfordítja a világot az információs társadalomba. „In summary, three primary dynamics – the 
coevolution of energy utilization, processing speed, and control, the gains from control technologies that accrue through 
increasing reliability and predictability, and the increasing control required of control technologies themselves – account for the 
Control Revolution that has continued unabated from the 1880s to the present.” „the basic societal transformation from 
Industrial to Information Society had been essentially completed by the late 1930s.” (Beniger, 1986, p. 293). És: „The 
Information Society has not resulted from recent changes, as we have seen, but rather from increases in the speed of material 
processing and of flows through the material economy that began more than a century ago. Similarly, microprocessing and 
computing technology, contrary to currently fashionable opinion, do not represent a new force only recently unleashed on an 
unprepared society but merely the most recent installment in the continuing development of the Control Revolution.” 
(Beniger, 1986, p. 435). 
{357} A telekommunikációs innováció szerinte az elosztási kontroll krízisét kíséri, a szervezeti technológiáé a termelését, a 
tömegkontroll (tömegmédia) a fogyasztásét. (Beniger, 1986, pp. 432-433). 
{358} Az ilyen krízisek aztán rendre ismétlődnek és továbbhajtják előre az információs technológiák fejlődését. „As the crisis of 
control spread through the material economy, it inspired a continuing stream of innovations in control technology.” (Beniger, 
1986, p. 429). 
{359} Beniger könyve egyik fejezetének is „A kontroll, mint az információs társadalom motorja” címet adja. (Beniger, 1986, p. 
426) 
{360} Beniger elfogadja és használja az „információs társadalom” kategóriát is; összekapcsolva e fogalmat a maga kontrollra 
koncentráló gondolatmenetével a kort néhol „techno-bürokratikus információs társadalomnak” nevezi. 
{361} Ezzel nincs egyedül: Braverman és mások is úgy látják, hogy a „tudományos-technikai forradalom” a kontroll 
lehetőségeinek kiterjesztéséhez is vezet. A technológia e nézőpont szerint egyáltalán nem semleges, hanem „maga a 
dominancia” – és e nézőpont igazát sem lehet tagadni. (Lásd még:Dyer-Witheford, 1999).Garnham is azt hangsúlyozza, hogy 
minden technológia összefügg valamely kontrollal. Ő Mulgant idézi (G. Mulgan: Communication and Control, Oxford, 1991), 
aki szerint a távíró felfedezése összekapcsolódott a vasutak ellenőrzésével; a rádióé a hajókéval, a komputeré a légi forgalom, a 
rakéták, a javak, eszmék és pénz áramlásának kontrolljával. (Mulgan, 1991, p.2) (idézi: Garnham, 2000, p 29). Runciman e 
gondolat jegyében a „termelési mód” fogalma mellé felveszi a „korlátozásmód”, „meggyőzésmód” (ideológia) kategóriákat is 
{Runciman, W. G (1989): A Treatise on Social Theory/II. (I-II-III) Cambridge, 1983, 1989, 1997. – idézi Garnham, 2000, p. 
25}, amelyek persze részei a „termelési mód” eredeti marxi fogalmának. 
{362} „The new technologies of information processing and control came to be applied to a wide range of bureaucratic functions; 
purchasing records, inventory, overhead allocations, payroll analysis, shipping costs, sales projections, market forecasting. The 
larger the enterprise and the more diversified the throughputs it controlled, the more crucial the new technologies would 
become.” „At first these technologies appeared to ’de-skill’ the office work force.” (Beniger, 1986, p. 424). E tekintetben 



nagyon hasonló a dolgok menete, mint a fizikai munka tőkés felhasználásának történetében, ahol az ipari fejlődés egyes fizikai 
erőkifejtések kiváltásával egyszerűbbé, kevesebb képzettséget igénylővé tette a munkát, s csak később, éppen az „információs 
társadalom” kifejlődésével növekszik meg ismét a gyári munkában (is) a szellemi mozzanat és a képzettség jelentősége. Az új 
technológiák – egyes szellemi erőkifejtések gépi kiváltásán keresztül – először a bürokratikus-szellemi munkában is 
egyszerűsödéshez vezettek. 
{363} Mint Hardt és Negri írják: „Globalization, however, is also the creation of new circuits of cooperation and collaboration 
that stretch across nations and continents and allow an unlimited number of encounters. This second face of globalization is 
not a matter of everyone in the world becoming the same; rather it provides the possibility that, while remaining different, we 
discover the commonality that enables us to communicate and act together.” (Hardt–Negri, 2004, p .XIII). 
{364} Felsorolva a különböző elméleteket, kijelenti: „The various transformations these observers identify may now be seen to be 
subsumed by major implications of the Control Revolution: the growing importance of information technology; the parallel 
growth of an information economy and its control by business and the state; the organizational basis of this control and its 
implications for social structure, whether Young’s meritocracy or Djilas’s new social class; the centrality of information 
processing and communication, as in McLuhan’s global village; the information basis of Bell’s postindustrial society; and 
indeed the growing importance of information and knowledge throughout modern culture. In short, particular attention to the 
material aspects of information processing, communication, and control promises to make possible a synthesis of a large 
proportion of this literature on contemporary social change.” (Beniger, 1986, p. 436). 
{365} Beniger elemzésének erre az egyoldalúságára mutat rá Z. Karvalics is, amikor megállapítja, hogy az információ-technológiai 
innovációk először valóban a bürokratikus kontroll intézményeit támogatták, később azonban új kontrollstruktúra elemeivé 
váltak (Z. Karvalics, 2002, p.35). 
{366} A „háló” hasonlat a szó szoros értelmében értendő: e hálózati társadalom minden szinten a háló képét mutatja, az egyes 
pontokat összekötő kapcsolati vonalak csomópontokba, gócpontokba futnak össze, s nem egy központi mag irányítja az 
egészet, a lényeg éppen a sok-központú működés. 
{367} „Az információs gazdaság történelmi alapját az új technológiai paradigma és az új szervezeti logika konvergenciája és 
kölcsönhatásai hozzák létre. Eltérő kulturális és intézményi kontextusokban azonban ez a logika különböző formákban 
nyilvánul meg” – teszi hozzá. (Castells, 2005, p. 224). 
{368} Így például az a fajta munkaerővándorlás, illetve a számítógépes távmunka kialakulása is, amely Európában egyfajta 
„európai munkaerő” megjelenéséhez vezetett. (Castells, 2007, p. 413) 
{369} Az értékképződésben Castells kiemeli azon képzetek szerepét, „amelyek felépítik és formálják a világot” (Castells, 2005, 
p.221), s amelyek termelése és terjesztése egyértelműen szellemi termelés. 
{370} „nincs mindenkinek hatása a folyamatokra, a folyamatoknak mindenkire hatása van. Azaz nincs mindenki benne a 
hálózatban, de akit kizártak a hálózatból, annak számára is meghatározó a hálózathoz való viszonya.” (Z. Karvalics, 2002, p.70) 
{371} Ennek kialakulását Bellhez hasonlóan ő is összefüggésbe hozza a megalopoliszok megjelenésével. 
{372} Mint maga Castells írja: A hálózatok eszközök a kapitalista gazdaság számára, de nem csak a kapitalista gazdaság számára. 
(Castells, 2005, p.600). 
{373} Egy másik, az ipari társadalom hagyományos szervezeti formáival szembeni előny kapcsán Ikujiro Nonaka elméletét idézi, 
aki szembeállítja a „kifejezett tudás” (explicit knowledge) és a „hallgatólagos tudás” (tacit knowledge) fogalmát, (megállapítván, 
hogy a tapasztalati tudást formalizált keretek között nem vagy csak igen kevéssé adják tovább). „Az innováció forrásai azonban 
megsokszorozódnak, ha a szervezet képes hidakat építeni a hallgatólagos tudás kifejezett tudásra való átváltásához és viszont” 
(Castells, 2005, p.232), mint ahogy ez a hálózati társadalomban történik. 
{374} Ezt összefüggésbe hozza a „forradalmi” hatvanas évekkel. 
{375} Fontos, hogy ehhez azt is hozzáteszi, hogy ez nem egy uniform folyamat: a kultúrák különbségei ebben is érvényesülnek, s a 
„hálózati társadalom” igen különböző formákban valósul meg. Ezzel kapcsolatban érdekes megjegyzése, hogy 
információfeldolgozás aránya szinte mindenütt nőtt, de: Japánban (és Németországban) legkevésbé, ahol viszont az 
információs technológia a legtermékenyebb. „Az információfeldolgozás akkor a legproduktívabb, amikor beágyazódik az 



anyagi termelésbe vagy az áruk kezelésébe” (Castells, 2005, p.295), és a társadalmi stabilitás körülményei között történik 
(megőrizve például az ipari munkahelyeket). 
{376} A hálózatok eluralkodtak, a dolgozók individualizálódtak, kiszolgáltatottabbak lettek, stb. (Lásd: Castells, 2005, p.606 is). 
{377} Braverman, (1973) 
{378} Munkája egy pontján – továbbra sem egyértelműen tisztázva, hogy a kapitalizmuson belüli paradigmák, vagy három 
különböző termelési mód szembeállításáról van-e szó – saját modelljét mintegy „harmadik útként” mutatja be (s egyúttal az 
ipari kapitalizmust és az ipari etatizmust követő fázisként is). 
{379} A kultúra Castells értelmezésében ebben a társadalomban hatalomforrás, s ebből adódóan tőkeforrás is. „A kulturális kódok az információ 
korának hatalmi harcai. Elsősorban a médiában és a médián keresztül vívják őket. De nem a média a hatalom birtokosa.” 
(Castells, 2007, p. 431: Kiem.: M.C.). „A hatalom, vagyis a viselkedés kikényszerítésének képessége az információ és a 
szimbólumokkal való manipuláció hálózataiban rejlik, amelyek ikonok, szószólók és szellemi erősítők segítségével kapcsolnak 
össze társadalmi szereplőket, intézményeket és kulturális mozgalmakat”. (Castells, 2007, p. 431 Kiem.:M.C.) 
{380} Szalai Erzsébet érdekes megfigyelése ezzel kapcsolatban, hogy a tőke nem csak kifelé, de befelé is hálózati: ami azt jelenti, 
hogy legújabb tendenciáival kikezdi az individuumok határait (Szalai, 2006, p. 12), – ezt Szalai másutt „az én trónfosztásaként” 
aposztrofálja (Szalai, 2006, p. 24) –, s ezzel még irányíthatóbb „emberanyagot” hoz létre a maga számára. 
{381} Castells gyakran metaforizál: ilyeneket ír, hogy az információs társadalom az örökkévalóság és az ideiglenesség kultúrája 
(Castells, 2005, p. 590). 
{382} Bár ez a „ma” sokak szerint (lásd például Wallerstein, 2008) éppen elmúlóban van… 
{383} Abban is a római birodalom párhuzamát látják, ahogy a huszadik század végének „birodalma” a társadalmi feszültségeket 
kanalizálja és kiegyensúlyozza: úgy fogalmaznak, hogy eleddig a történelem utolsó „kettős hatalma” a (szociáldemokrata) jóléti 
állam, amelyet a római néptribunátus intézményével állítanak párhuzamba. (Negri, Antonio: Constituent Republic, in: Virno–
Hardt, 1996, pp. 218-219). 
{384} E fogalmat (mint modern társadalomelméleti kategóriát) Negri Spinozáig, egyik szerzőtársa, Agamben, egészen Dantéig 
vezeti vissza. 
{385} Úgy látják, hogy a „sokaság” ebben a formában tud viszonylag leginkább megszerveződni és megnyilvánulni. Amikor erre 
nincs lehetősége, akkor válság áll elő. Ismét az ókori analógiára hivatkozva: „When Machiavelli discusses the fall of the Roman 
empire, he focuses first and foremost on the crisis of civil religion, or really on the decline of the social relation that had unified 
the different ideological social forces and allowed them to participate together in the open interaction of counterpowers.” 
(Hardt–Negri, 2002, p. 372). 
{386} A kategória általuk adott definícióját lásd néhány oldallal később. 
{387} A „szuverenitás” fogalom az ő értelmezésükben elválaszthatatlan a „hatalom” fogalmától, így „szuverenitás”-kritikájuk is 
elválaszthatatlan egy hatalmi struktúrákat kizáró társadalom víziójától. 
A „szuverenitás” kialakulását illetően egyébként azokhoz az elemzésekhez csatlakoznak,amelyek a polgári kor születését 
összefüggésbe hozzák a királyság túlhatalmával, amelynek keretében megszületik a modern „szuverenitás”-fogalom, amit a 
polgárság átvesz, és más alapokra helyez. A királyi túlhatalom erőegyensúlyon alapult, mint ahogy a ma kialakuló túlhatalom, az 
általuk Birodalomnak nevezett entitás is erőegyensúlyon alapszik. Ám annak idején sem a „király”, mint egy relatíve gyenge 
személy jutott az erőegyensúly révén erős hatalomhoz, hanem maga a feudalizmus, a feudális struktúra hatalmi mechanizmusa, és 
amit kiegyensúlyozott, az az antifeudális polgárság volt és a széthúzó (feudális magánérdekű, tehát a feudális hatalmi struktúra, 
a főhatalom érdekeivel is szembekerülő) nemesség. A rendszer lényegét fenntartani csak ezekkel szemben lehetett, abban a 
történelmi pillanatban ezen „szereplők” egyike sem tudott volna rendszert képezni, fenntartani. Így van ma is. Nem a tőke az 
egyik, a Birodalom főhatalma alatt kiegyensúlyozandó komponens – a tőke éppen a struktúra főhatalmi ereje –, hanem a 
renitens, széthúzó tőkék, és persze a másik oldal, a munka képviselete. 
Itt jegyezzük meg, hogy a polgári kor kezdetén létrejött erőegyensúly idején az olyan „erős” uralkodók, mint XIV. Lajos, stb. 
sem egyszerűen személyes képességeiknek köszönhették nagyobb hatalmukat, (nem is biztos, hogy e képességeik átlag felettiek 
voltak, bár persze bizonyos mértékig kellett hozzá a személyes képesség is); hanem a királyság megerősödésének – az egyensúly 



következtében. Ha a király gyengébb volt, az erősödő királyságot más személyek képviselték – mint XIII. Lajos alatt Richelieu 
majd Mazarin; ha annyira gyenge volt, hogy semmiképp sem tudta megtestesíteni a „királyságot”, mint az orosz Pál cár, akkor 
végső soron eltávolították, (a szintén nem különösebben ragyogó személyiségű Katalin viszont, mint XIV. Lajos is, arra 
alkalmas volt, hogy a királyság nagyságát megtestesítse). XVI. Lajos nem volt feltétlenül tehetségtelenebb személyiség, mint 
XIV. Lajos, (sőt, egyes értékelések szerint éppen hogy nem volt az), csak a királyság ereje (az egyensúly) fogyott ki mögüle. 
{388} Ebben nyilván nem értünk egyet: a továbbiakban remélhetőleg sikerül meggyőznünk az olvasót, hogy a „szellemi termelés” 
kategória pontosabban fejezi ki az új paradigma lényegét, mint a valóban átfogó, de tartalmát nem specifikáló „nem-anyagi” 
kategória. 
{389} Hardt és Negri kissé leszűkíti a szellemi termelés fogalmát, s véleményünk szerint nem is leglényegesebb vonásait emeli ki, 
amikor fő altípusait igyekszik leírni. Később még érvelni fogunk amellett, hogy a szellemi munka általunk feltételezett három 
altípusát miért gondoljuk jobban operacionalizálható megoldásnak, itt azonban egyelőre az ő álláspontjuk bemutatására 
szorítkozunk: „As an initial approach, one can conceive immaterial labor in two principle forms. The first form refers to labor 
that is primarily intellectual or linguistic, such as problem solving, symbolic and analytical tasks, and linguistic expressions. This 
kind of immaterial labor produces ideas, symbols, codes, texts, linguistic figures, images, and other such products. We call the 
other principle forms of immaterial labor ’affective labor’. Unlike emotions, which are mental phenomena, affects refer equally 
to body and mind. In fact, affects, such as joy and sadness, reveal the present states of life in the entire organism, expressing a 
certain state of the body along with a certain mode of thinking. Affective labor, then, is labor that produces or manipulates 
affects such as a feeling of ease, well-being, satisfaction, excitement, or passion. On can recognize affective labor, for example, 
in the work of legal assistants, flight attendants, and fast food workers (service with a smile). One indication of the rising 
importance of affective labor, at least in the dominant countries, is the tendency for employers to highlight education, attitude, 
character, and ’prosocial’ behavior as the primary skills employees need. A worker with a good attitude and social skills is 
another way of saying a worker adept at affective labor:” (Hardt–Negri, 2004, p. 108). 
{390} Nem hallgatható el, hogy „ezen új jellemzők némelyike határozottan nemkívánatos. Mikor például eszméink, érzeteink vagy 
érzelmeink lesznek kitéve a megmunkálásnak, s amikor ezek ennélfogva egy új módon gyakorolt főnöki parancsuralom 
tárgyaivá válnak, mindezt gyakran az erőszak és az elidegenedés új és intenzív formáinak érezzük”. (Hardt–Negri, 2004, p. 66). 
Fontos a szerzők ezen figyelmeztetése is, hiszen a „nem-anyagi” munka előretörése az osztálytársadalmi viszonyok között 
valóban, ilyen irányban is felhasználható. 
{391} Hardt és Negri értelmezése szerint a világ jelenét egyfajta permanens háborús állapot jellemzi (ennek kifejtését lásd Hardt–
Negri, 2004, I. rész), ezt fedi el a Birodalom egészének a szerzőpáros által fentebb hangsúlyozott „békéje”. 
{392} „Bárki, aki információval vagy tudással dolgozik (…) mások által továbbadott közös tudásra hagyatkozik, és csatlakozik 
azok sorához, akik új közös tudást hoznak létre. Ez különösen igaz minden olyan munkára, ami nem-anyagi projekteket hív 
életre, beleértve az eszméket, képzeteket, érzeteket és viszonyokat. Mi ezt az új domináns modellt ’biopolitikai termelésnek’ 
fogjuk hívni, megvilágítandó, hogy ez a fajta termelés nem csak a szigorúan gazdasági értelemben vett anyagi javak 
termelésében érintett, de érinti a társadalom életének minden felületét, a gazdasági, a politikai és a kulturális szektorokat is”. 
(Negri, 1996, p. 169) 
A mai kor háborúit is „biopolitikai” tényezőként (mint a „biohatalom” eszközét) értelmezik és elemzik. „War has become a 
regime of biopower, that is a form of rule aimed not only at controlling the population but producing and reproducing all aspects 
of social life. This war brings death but also, paradoxically, must produce life. This does not mean that war has been 
domesticated or its violence attenuated, but rather that daily life and the normal functioning of power has been permeated with 
the threat and violance of warfare.” (Hardt–Negri, 2004, p 13). 
„A ’biopolitikai’ kategória azt jelzi, hogy a hagyományos megkülönböztetés a gazdasági, a politikai és a kulturális között egyre 
inkább elmosódik”. (Hardt–Negri, 2004, p. 109). 
{393} Az összeesküvés-elmélet típusú, egyetlen aktort abszolutizáló értelmezések általában akkor kapnak lábra, amikor a 
különböző résztvevők törekvéseinek eredőjében létrejövő események olyan irányba mennek, amit nyíltan az aktorok egyike sem 
akar. 



{394} Átvéve az ipari társadalom három korszakának koncepcióját, ők az első korszakot az 1848 és 1914 közötti periódusra 
teszik, a másodikat, amelyet Foucault hatására „fegyelmező” paradigmának neveznek, 1914 és 1968 közé datálják, az 1968-cal 
kezdődő harmadik korszakot „kommunikációs paradigmaként” aposztrofálják, feltételezve, hogy a „fegyelmező” paradigma 
adekvát hierarchikus viszonyaival ellentétben ez a paradigma csak kommunisztikus lehet. 
{395} Értve ezen egyszerűen azt az ősi – de sohasem igazolódó – elképzelést, miszerint a jelen negatívumait egy kedvező fordulat 
egy minden tekintetben pozitív jövőt teremtve fogja elsöpörni. Társadalmi célkitűzést alighanem csak úgy lehet megfogalmazni, hogy 
a megcélzott viszonyok (legalább valamilyen szempontból) ideálként jelennek meg, hiszen a „rosszal” szembeni küzdelemre az 
emberek a „jóért” vállalkoznak; de – ha el akarjuk kerülni a messianizmust – ezt a jövőt egyrészt nem várhatjuk egyetlen 
átfordító, „megváltó” lépéstől, (és el kell fogadnunk azt is, hogy a kívánatos jövő nyilván nem lesz minden szempontból pozitív); 
másrészt a kívánatos(abb) jövőt a jelen viszonyaiból kell levezetni, összekötve azokkal, s kimutatva, hogy a jelen viszonyok mely 
elemeiből bontható ki, illetve mely elemeinek milyen irányú változása hordozhatja az új tartalmat. 
{396} „This actor is, first of all, the multitude: it is the innumerable multiplicity of powers and social knowledge, it is the web of 
meanings in everyday activity.” (Negri, 1996, p. 159). Ebben a tekintetben Hardt és Negri társadalmi alanya túlságosan 
absztrakt, és ebben a tekintetben jogos Žižek kritikája velük szemben, mely szerint „Negri kommunizmusfelfogása kényelmetlenül 
sok hasonlóságot mutat a ’posztmodern’ digitális kapitalizmussal”. (Žižek, 2008, p. 192). 
{397} Egyébként Negriék nem tartják hibásnak Marxék munkásosztály-centrizmusát, csak úgy gondolják, hogy az a koncepció a 
tizenkilencedik század ipari társadalmában volt adekvát, a ma poszt-indusztiális világában viszont a tizenkilencedik századi 
proletariátus helyére egy „új proletariátus” lép: ez az „új proletariátus” náluk hol a szellemi termelőket, hol a tőkének alávetett 
teljes „sokaságot” jelenti. 
{398} Újfent hangsúlyozva, hogy ezt a szellemi mozzanatot nem egy fajta meritokrácia külön tevékenységeként értve, hanem 
feltételezve a bármely ember tevékenységeiben jelen lévő szellemi mozzanatot preferáló társadalmi mechanizmusok 
kifejlődését. 
{399} Feltételezve, hogy az ókori Rómát a barbárok támadásai pusztították el, lehet keresni ennek mai párhuzamait, de az ókori 
Róma esetében sem ilyen egyszerű a képlet. Bár a barbár támadásoknak természetesen fontos szerepük volt az akkori 
rendszerparadigma-váltásban, annak alapjai azonban már a római birodalmon belül létrejöttek. Elsősorban – mint korábban erre 
Diocletianus reformjai kapcsán utaltunk – létrejött az az új katonai uralkodóréteg és az az újtípusú, feudalisztikus 
függésrendszer, amelynek azután a beözönlő germánok saját hagyománya – és a kereszténység (gyorsan hódító új világképe) – 
csak új, adekvátabb formát, tisztább-egyértelműbb külső keretet adott. A birodalom belső átalakulása lépett szintézisre a 
„barbárok” magukkal hozott világával, s ezek kölcsönhatásában forrottak ki az új rendszerparadigma sajátosságai. Most is 
számolni kell olyan, a globális birodalmi centrumokba behatoló külső erőkkel, (Kína? India? az iszlám világ? Kelet-Európa? 
stb.) amelyeknél a magukkal hozott társadalmi sajátosságok összedolgozódnak a birodalom átalakulásából létrejövő vonásokkal 
(amelyek viszont részben a kapitalizmus vonásai, részben azonban már a kapitalizmus bomlásában keletkező posztkapitalista 
sajátosságok). E tekintetben tehát sokkal fontosabb lenne azt elemezni, hogy mi is szintetizálódik és mivel a jelen kultúra-
találkozásaiban, mintsem a centrumban a centrum ellen vívott küzdelmekben, például a „mob” által keltett zavargásokban 
keresni a birodalom ellenerőit; (a „mob” rombolja a birodalom erőit, de nem épít fel új erővonalakat). Azt sem érezzük pontos 
analógiának, amikor Hardt és Negri (Deleuze és Gauttari szóhasználatát átvéve) a „kivonulókban” (az uralkodó viszonyok 
közül kilépők anarchisztikus gesztusaiban) látja a ma „barbárait” – itt a népvándorlás asszociációit mozgósítják. („Here we see 
once again the republican principle in the very first instance: desertion, exodus, and nomadism. Whereas in the disciplinary era 
sabotage was the fundamental notion of resistance, in the era of imperial control it may be desertion.” /Hardt–Negri, 2002, p. 
212./). Az általuk elemzett „kivonulóknak” a császárkori Rómában akkor már sokkal inkább a korai keresztények felelnek meg, 
akik – többek között azért is, hogy a maguk felfedezett új világának törvényei szerint élhessenek – szintén kivonultak az 
uralkodó viszonyok világából, s ez elég jól párhuzamba hozható azokkal, akik a mai uralkodó viszonyok közül a hálózatokba 
„menekülnek”, azokon keresztül kezdenek egészen új – az új termelési móddal adekvát – törvények szerint élni. 
{400} Toffler ehhez a vonulathoz csatlakozván a „poszt-indusztriális” korszakot „szuperindusztriálisnak” nevezi. 



{401} Maga Toffler is hangsúlyozza, hogy a mainstream elméleti pluralizmusa leértékelvén a holisztikus nézeteket, nagyban 
megnöveli a manipuláció lehetőségét. (Toffler, 1993) 
{402} Az általa használt „hullám” kifejezés ugyan megkerüli e marxi kategória használatát, de egyáltalán nem tagadja; inkább arról 
van szó, hogy olyan semleges kategóriát keres, amelyben a társadalmi mozgások különböző összetevői: a termelés, a politikai-
irányítási rendszer, a világkép, stb. egyesítve, komplex egészként ragadhatók meg: a metaforikus „hullám” kifejezés (bár éppen 
metaforikussága és általánossága folytán nem nagy definíciós erővel bíró kategória) erre alkalmas. 
{403} Lásd például Toffler, (1993), p. 230. 
{404} Ebből levonja azt a következtetést is, hogy a tömegdemokráciát új politikai formáknak kell felváltania, (s ezek között ő is az 
önszervező, nem-hierarchikus közösségek szerepének növekedését prognosztizálja, de nem vázol fel új politikai rendszert). 
{405} Toffler, (1993), p. 110. 
{406} Az új paradigmában egyrészt feltételezi a nemzetállamok szerepének csökkenését, (a nemzetállam mellett olyan új szereplők 
színre lépését, mint az általa – Hardt és Negri Róma-hasonlatához illeszkedően – „globális gladiátoroknak” nevezett aktorok, a 
nemzeti határokon átlépő bűnözők, a transznacionális – nemzetekhez nem kapcsolódó – cégek, vallások). A nemzetállamok 
szerepét csökkentő tényezők között nem csak a világpolitika alakulását, vagy a multik megjelenését említi, de olyan, a 
nemzetállamiságra közvetett hatást gyakorló tényezőket is figyelembe vesz, mint például a szabványosítás. Másrészt 
hangsúlyozza, hogy a globalizáció nem egyedüli tendencia, s a decentralizáció következtében is inkább az olyan sokszereplős 
érdekküzdelem válik jellemzővé, amelyben globalisták, nemzetiek, regionalisták, lokalisták egyaránt jelen vannak, és kis csoportok is nagy 
szerepre tehetnek szert. (Toffler, 1993 p. 335). A globalizációs mainstream-véleményekkel szemben hangsúlyozza, s ezzel 
messzemenően egyetértünk, hogy a „homogenizálók” a túlhaladott ipari korszak emberei, alábecsülik a „kulturális értékrend 
gazdasági hatását, pedig a kultúra” – s itt hozzátehetjük: és a különböző kultúrák – „jelentősége nem csökken, hanem 
növekszik”. (Toffler, 1993, pp. 460-461). Ehhez pedig azt tehetjük hozzá, hogy: s éppen a szellemi termelési mód térnyerése 
következtében is. 
{407} Toffler (1993), pp. 557-558. 
{408} Éppen ezért is fontosnak tekinti a tudáskülönbségek csökkentését. Míg az utóbbi évszázadokban a politikai harc az 
úgynevezett bal-, és jobboldal között a gazdagság elosztása körül zajlott, most mindinkább a tudás elosztása kerülhet a figyelem 
középpontjába, amely jelenleg még – állapítja meg Toffler – még egyenlőtlenebb. 
{409} Bár – felsorolván a különböző lehetséges szervezeti formákat, s ezek között a hálózatos szervezést –, óv a „hálózatiság” 
misztifikálásától, amely csak egyike a társadalomban érvényesülő szervezeti formáknak, s ez sem minden helyzetben optimális. 
{410} Példaként elemzi a vonalkód bevezetését, ami nagyon megnövelte az áruk eladhatóságáról nyert információk mennyiségét és 
bizonyos értelemben a gyártóktól a kereskedőkhöz – üzlethálózatokhoz – helyezte át a dominanciát. 
{411} Ahogy egyébként lényegében – a munka felszabadulásának feltételezésében – Marxnál is erről van szó. 
{412} Hasonló idill keretében a „termelés és fogyasztás is újra egyesül”, (és erről sem tudjuk meg, hogy milyen módon). Az ilyen 
messianisztikus „probléma-megoldásokra” Toffler műveiből több további példát is idézhetnénk. 
{413} Lásd erről részletesebben Túlélési stratégiák c. könyvünk „Társadalmi adaptáció” című fejezetét is. (Kapitány–Kapitány, 
2007, pp. 295–336). 
{414} Mills csoportosítja e betagozódás típusait, s megállapítja, hogy az ipar vezetői, a menedzserek köré csoportosul nagyon sok 
szellemi munkás; a politikusok, orvosok, ügyvédek, mérnökök körül is igen sok szellemi munka adódik, mint ahogy a különböző 
ügynökségek körül is. A menedzserek csoportját két további alcsoportra osztja: a döntéshozó és az ügymenet–biztosító 
menedzserekére. (Mills, 1951, p. 82). Megállapítja azt is, hogy állandó átmozgás van az új társadalmi csoportot elsődlegesen 
foglalkoztató két szféra, az üzlet és a bürokrácia között. 



{415} Itt mindvégig a „szellemi munkavégzők” kategóriát kell használnunk, mert Mills fehérgallérosai mind szellemi 
munkavégzők, de tevékenységük nem azonosítható a szellemi termeléssel: egyrészt, mint később látni fogjuk, a szellemi termelés 
több jellemzője a tőkének alávetett szellemi termelő munkatevékenységében nem tud igazán kibontakozni, (s például az 
elidegenedett papírmunkából, hiába „szellemi munka”, nagy mértékben hiányzik az alkotó mozzanat); másrészt, s ez talán még 
fontosabb, a szellemi termelés folyamataiban viszont nagyon sokan részt vesznek azok közül, akiket Mills nem sorol a 
fehérgallérosok közé. (Például az ő „kékgallérosai” is). Mills továbbá a maga „fehérgallérosait” a kisvállalkozással is 
összefüggésbe hozza (számos szolgáltató végez „fehérgalléros” munkát), ám ezek a munkák, jóllehet van szellemi mozzanatuk, 
termelési szempontból egyáltalán nem a szellemi termelés, hanem a tőketermelés résztvevői. Ezzel kapcsolatban kell 
megemlíteni, hogy a hagyományos szocialisták „kispolgárság”-kritikájában különösen problematikus volt, hogy a kistulajdonos–
kispolgárral a „munkásosztályt” állították szembe (amelynek tagjai – mint erről szó volt – nagy arányban éppenhogy 
kispolgárok kívántak lenni), és nem az értelmiséget. A lényegi ellentét ugyanis nem a kistermelő–nagyipari munkás, és 
individuum–közösségi ember metszetben van, hanem abban, hogy a termelők haszonelvű (tőketermelés) vagy minőségelvű 
(szellemi termelés) termelőfolyamatok részesei-e. Bár Mills „fehérgalléros” kategóriája nem fedi le a „szellemi termelők” 
kategóriát, nagyon fontos kiindulópont lehet ahhoz, hogy pontosan lehessen definiálni: mi tartozik a „szellemi termelés” 
fogalomkörébe, és mi nem. 
{416} E funkciók közül Mills az emberekkel való foglalkozás, és az eszmetermelés funkcióját emeli ki: „Egyre kevesebben 
kezelnek dolgokat, egyre többen embereket és szimbólumokat. (Mills, 1951, p. 65). „People, who specialize in symbols, the 
intellectuals produce, distribute and preserve distinct forms of consciousness” (Mills, 1951, p. 142)„All intellectual work is, in 
fact, relevant in so far as it is locused upon symbols that justify, debunk or divert attention from authority and its exercise” 
(Mills, 1951, p. 143). „Political intellectuals (…) create, facilitate and criticize the beliefs and ideas that support or attack ruling 
classes, institutions and policies; or they divert attention from these structures of power, and from those who command and 
benefit from them as going concerns” (Mills, 1951, p. 143) Benigernél is, Tofflernél is hangsúlyt kapott, hogy az új viszonyok 
között a tekintélyelv érvényesítésének rovására a manipulációs technikák terjednek; Mills mindegyiküknél korábban hívja fel erre az 
összefüggésre a figyelmet. A manipuláció következtében, hangsúlyozza, a kizsákmányoltak kevésbé látják át 
kizsákmányoltságukat (amely egyre inkább pszichológiai, mintsem fizikai kényszeren alapul). A fehérgallérosok bürokráciája 
működteti az osztályérdekek érvényesülését is. (Mills, 1951, p. 113). 
{417} „Internally they are split, fragmented, externally they are dependent on larger forces” (Mills, 1951, IX p.). Csoportjuk 
differenciáltabb, mint akár a munkásoké, akár a vállalkozóké, állapítja meg Mills, (a kereset tekintetében az ötvenes évek 
Amerikájában az egyes „fehérgallérosok között hússszoros különbséget mértek). Azt is hangsúlyozza, hogy ennek és az egyes 
fehérgallérosok igen különböző jellegű tevékenységének köszönhetően nincs közös értelmiségi érdek! (Mills, 1951, 142). 
{418} Ehhez hasonlóak az egyes szellemi hivatásokhoz kapcsolódó „kamarák” is, amelyek a „céh” és „társulat” jellegű csoport-
érdekképviseleteknek a hatalmi-bürokratikus és az üzleti-vállalkozási rendszerhez korporatív jelleggel kapcsolódó formái. 
{419} Mills a korábbi („kézműves” jellegű) értelmiségi szerep–jelleg visszaszorulását (a szó szoros értelmében vett kézművesség 
visszaszorulásával együtt) alapvetően értékvesztő folyamatnak látja. A mechanikussá vált huszadik századi munkavégzéssel 
szemben – hangsúlyozza G. H. Mead és H. de Man tekintélyét is mozgósítva e kérdés kifejtésében – a kézműves tanul a 
munkájából, egészben látja át a munka folyamatát, használja a képességeit, átéli az anyag legyőzésének pátoszát, tevékenységét 
áthatja az esztétikum, belekerülhetnek a játék, az önkifejezés elemei is. Az is fölényt biztosít számára az elidegenedett munka 
robotosaival szemben, hogy nem válik el munkája és a magánélet. „He is responsible for its outcome and free to assume that 
responsibility” (Mills, 1951, p. 222). Ezzel kapcsolatos nosztalgiáit azonban Mills kellő önreflexióval kezeli, és megállapítja, 
hogy persze mindez idealizált modell, amely tisztán talán sohasem működött (Mills, 1951, p. 224), a huszadik század második 
felére pedig anakronizmussá vált. 
{420} A különböző, egymást átmetsző szempontok érvényesülésére a „titkárnők” példáját hozza fel, akiknek tényleges befolyása 
jóval nagyobb, mint amire beosztásuk formális besorolása alapján gondolhatunk. 
{421} Ezzel kapcsolatban azt is hangsúlyozza, hogy míg korábban a fehérgalléros munkavállalást sokan az önálló vállalkozáshoz 
vezető lépcsőfoknak tekintették, ma inkább egy hivatali hierarchiában való előrejutást tesz lehetővé. 



{422} Mills értékelése itt ambivalens. Egyrészt felhívja arra a figyelmet, hogy az olyan általános motivációk, mint a pénz, siker, 
befolyás vágya miatt sokak számára biztonságot jelent a „függés” is, s ez elősegíti a „gépezet” jellegű viszonyok elfogadását, 
másfelől az „elidegenedettség”, a konkrét viszonyoktól való eloldottság feltétele is lehet annak, ha valaki egy face-to-face 
közösségnél szélesebb körben kíván hatást gyakorolni; vagy hogy az elszemélytelenített központokban vállalt munka vonzó 
lehet annak, aki túl kötöttnek érzi családi, lakóhelyi viszonyait. (Mills, 1951, p. 231). 
{423} Mills az elidegenedettség negatív következményeinek bemutatására többek között az olyan egyetemi professzor példáját 
említi, aki – korábbi szerepétől eltérően – mindinkább részterületekre specializálódott, a társadalom-egészről mind kevésbé van 
áttekintése. (S ez más szellemi munkavégzőkre még halmozottabban érvényes.) 
{424} A „fehérgallérosok” jellemző csoportjaként beszél az „akadémiai értelmiségről”, amely gyakorlatilag zárványszerűen 
elkülönül a társadalom többi részétől, ami – állapítja meg – egyszerre jár a csoport számára előnyökkel és hátrányokkal. 
{425} Mills, (1951), p. 145. 
{426} Persze a valódi tőkének nem mindig van szüksége képzettebb munkaerőre, ez csökkentheti a kékgallérosok és 
fehérgallérosok helyzetében a szellemi munkavégzők javára kimutatható különbséget; ugyanakkor, amikor a szakértelmiségnek 
és professzionalitásának megnő a fontossága és presztízse, a vállalkozó is szívesen nevezi magát „professional”-nek. (Mills, 
1951, p. 139), és arról sem feledkezhetünk meg, hogy a burzsoázia a maga ideálképét, ideológiai szimbólumait kezdettől fogva 
szellemi termelőkben, művészekben, tudósokban látja, (hiszen ezek tevékenységében jelenik meg legtisztábban az a racionalitás, 
és használati érték, amellyel a tőke magának a tőkének a dominanciáját legitimálja), s ez mindig is kedvező lehetőségeket nyújtott 
a szellemi termelőknek, legalábbis azok egy részének, a tőkés-polgári társadalomban való érvényesülésre, mindig is 
indukálta/indukálja a szellemi termelők szerepvállalását és növelte/növeli a szellemi termelés szerepét. Mills mindenesetre a 
képzettség és professzionalitás stratifikáló funkciójának tekintetében is a szellemi munkavégzők és a szellemi munka középső 
helyzetét hangsúlyozza. 
{427} Mills, (1951), p. 143. 
{428} Bell megfogalmazásában a „technokrata” = „hatalom-mechanikus”. (Szembeállítva a „technikussal”, akinek feladata a tudások 
applikálása. (Bell, 1974) 
{429} Miként az antik társadalmat sem a rabszolgák… 
{430} Ez önmagában nem bizonyítja egy másik osztályérdek megjelenését, hiszen a tőkék közötti konfliktusokat, és az egyes tőkék 
és az „össztőkés” érdekei közötti alapkonfliktust már Marx is a klasszikus kapitalizmus jellemzőjeként írta le. 
{431} Szerinte „a tervezés lényegéhez tartozik, hogy a piaccal ellentétben nem tartalmaz olyan mozzanatot, amely a keresletet a 
kínálathoz, illetve a kínálatot a kereslethez igazítaná”. (Galbraith, 1970, p. 65). Ez egyrészt korántsem igaz minden tervezésre, 
másrészt az esetek jelentős részében nem tekinthető megfelelőnek a tervezés, ha zavart okoz a kereslet és kínálat viszonyában. 
Az más kérdés, hogy például a szocialista tervgazdaságokban számos egyéb ok következtében igen gyakran éppen ez volt a 
tervezés következménye, és az is igaz, hogy a tervezésnek (még a sikeres, a gazdasági racionalitás törvényeire alapozott 
tervezésnek) sem feltétlenül a legfontosabb szempontja a kereslet és kínálat közti összhang megteremtése. 
{432} A „hatalmat” úgy definiálja, hogy: „mindig az a tényező válik a leghatalmasabbá, amely a legnehezebben megszerezhető, 
illetve a legkevésbé pótolható”, illetve „amely a legkevésbé rugalmas kínálatot nyújtja”. (Galbraith, 1970, p. 89). Ez azonban 
nem tűnik nagyon pontos, megalapozott definíciónak. A következő definíciója már meggyőzőbb: a hatalom „az a tényező, 
amivel a többi megszerezhető”. (Galbraith, 1970 p.90). 
{433} Olyan összhangra gondol, amelyben az olyan különböző célok, mint a műszaki haladás, a termelés fokozása, a jólét, a 
közösségiség, az autonómia – és persze a profitorientáció is – egyaránt érvényesülni tudnak. 
{434} Itt mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy Galbraith könyvének megírása óta ebben jelentős változás történt, hiszen az 
egészségügy az egyik legjövedelmezőbb üzletággá, az egyik legkiszolgáltatottabb „fogyasztói” réteget biztosító haszonszerzési 
területté változott. 
{435} Galbraith, (1970), p. 395. 
{436} Lásd R. Florida: The Rise of Creative Class, 2001, Basic Books, New York. 



{437} Nagyrészt a „humán tőke” nagyobb mértékű jelenlétével is jellemezhető nagyvárosokban. Az utolsó fejezetben még 
visszatérünk arra, hogy a szellemi termelési mód kifejlődésének miért feltétele ez a helyzet, teljes kibontakozásának viszont 
miért feltétele éppen e helyzetnek a megszűnése. 
{438} Megállapítják, hogy a feltételek közül ebben állunk a legrosszabbul. 
{439} Megállapítják azt is, hogy Magyarország „kreatív osztálya” méretét tekintve csak huszadik Európában, (ami nem túlságosan 
kedvező hír), s hogy ez is főleg az ország közepén tömörül. (Ságvári–Lengyel, 2008). 
{440} Ennek a szemléletnek mély gyökerei vannak, amelyek egészen az angolszász empirizmus születésééig visszavezethetők. 
{441} Így lényegében negatívan ítéli meg az értelmiségnek azt az attitűdjét is, mellyel e csoport a kompromisszumokkal, a 
hipokrízissel, az értelmiség hatalom általi korrumpálásával szemben az elvek realizálását helyezi mindenek fölé. (Shils, 1972, pp. 
26-27). 
{442} S ezt ráadásul az értelmiségiek gyakran éppen hogy nem „ideologikusan”, hanem reflektáltan, kritikusan teszik… 
{443} Azon rétegekét mindenképpen, akik az ipari társadalom urbanizációjában kiestek a magas színvonalú népkultúra közegéből 
és ezért kulturális vákuumba kerültek. 
{444} Természetesen nyilván jelentős (bár semmiképpen sem egyetlen) motívum egy társadalmi rendszer megítélésében a 
megítélők saját helyzetének alakulása, de ha a „privilégiumaikat” elveszítő rendszerkritikusok esetében ezt jelentős, 
elfogultságot okozó tényezőnek tekintjük, ugyanilyen jelentős, elfogultságot okozó tényezőként kell figyelembe venni a 
privilégiumaiknak birtokában lévő rendszervédők motívumait is… 
{445} Mint strukturális funkcionalista sem jár el azonban elég alaposan: ha kiemeli az értelmiségiek egyetlen funkcióját, a 
presztízsért más csoportokkal folytatott küzdelmet, akkor egyrészt összes szereplőjével együtt le kellene írnia azt a mezőt, 
amelyben e küzdelem folyik, másrészt el kellene helyeznie ezt a mezőt a társadalom egészének rendszerében. 
{446} Shils eleve szembeállítja az „ideológusokkal” a „tudósok” csoportját, hangsúlyozván, hogy e két csoport nem hogy nem 
azonosítható, hanem sokszor ellentétbe is kerül egymással, (bár elismeri, hogy a tudósok is állhatnak ideológiai befolyás alatt). 
{447} Másutt meg éppen azt hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államokban az elit nagy része (a politikai, technológiai, katonai, 
egyházi, gazdasági elit) számára eléggé idegenek a par excellence „értelmiségi” értékek. 
{448} Az értelmiségi e szemlélet szerint akkor van a helyén, ha mintegy szakértőként véleményt nyilvánít, akár kritikus véleményt 
is, de nem igyekszik átvenni a (nem értelmiségi) politikai elit funkcióit. A politizálás – jegyzi meg más helyütt – rombolja az 
értelmiségi intézményeket (Shils, 1972, p. 340). 
{449} A kettős mérce itt is tetten érhető. Míg az értelmiséget – legalábbis nagy vonalakban és a már jelzett hiányokkal – igyekszik 
sajátos értelmiségi funkciókból értelmezni, a polgári társadalom egyes sajátosságait nem hasonló szociológiai funkciókból vezeti 
le, hanem mintegy „általános emberi” (vagy legalábbis a modernkori társadalom egészéből következő) tulajdonságoknak tekinti. 
Ez következik abból az előző fejezetben már jelzett tényből, hogy míg a „burzsoát” első alakváltozatában (még a feudális 
társadalmon belül) sajátos (burzsoá) funkciói jellemezték a társadalom elemzőinek szemében (s ezért a pénzzel foglalkozók, a 
Shylockok, Harpagonok speciális tulajdonságaként ábrázolták a pénzéhséget), addig a győzelmes polgári társadalom győzelme 
éppen azt jelentette, hogy ezeket a tulajdonságokat eloldották strukturális-funkcionalista alapjaiktól és a haszonra törekvést, az 
anyagi gyarapodás motívumát általános emberi tulajdonságként kezdték feltüntetni. Mindenki más attitűdjeinek, szemléleti 
sajátosságainak tehát a társadalomban elfoglalt strukturális helye jelöli ki a funkcióját, a struktúrában elfoglalt uralkodó 
helyzethez társuló funkciók azonban már nem ily módon relativizálható nézőpontoknak és attitűdöknek tűnnek fel, hanem az 
általános törvény látszatát öltik, ennek igényével lépnek fel, az általában alkalmazott relativizáló mérce rájuk nem vonatkozik… 
{450} Mannheim és Parsons nyomán megpróbál funkcionalistaként egyes sajátosságokat levezetni az értelmiségi létből, de e 
funkcionalizmust sem érvényesíti következetesen: amikor a különböző értelmiségi altípusok sajátosságait jellemzi, nem mutatja 
ki az általános értelmiségi funkciók és a sajátos alcsoport-funkciók viszonyát sem az egyes vélekedések és attitűdök mögött. 
{451} Arra már nem tér ki, hogy a specializáció értéke mennyiben korfüggő, mennyiben következik az adott társadalom (hic et 
nunc) sajátosságaiból. 
{452} A hasonlóképpen tekintett értelmiségnek mint „új alanynak” szerepét Shilsnél differenciáltabban jellemzi (Shilsszel egy 
időben) Lipset és Dobson („The Intellectual as Critic and Rebel” című írásukban. /Lipset–Dobson, 1972/). Úgy látják, hogy a 



„kreatív entellektüelek” csoportjának egy része a kritikus értelmiség. Ők is megállapítják, hogy a poszt-indusztriális 
társadalomban ezek befolyása megnövekedett: e tekintetben – hangsúlyozzák – az egyetemek mintegy az egyház helyébe léptek. 
Az egyetem mellett ők az értelmiség befolyásgyakorlásának másik fő terepét a tömegkommunikációban látják, amelyben par 
excellence értelmiségiek is egyre nagyobb arányban vannak jelen.(Lipset–Dobson, 1972, p. 160). (Ez azóta jelentősen változott: 
a média és az értelmiség viszonya ambivalensebb lett, minthogy a média egyfelől része ugyan a szellemi termelésnek, de 
ugyanakkor – a tőkés érdekek irányítása alatt – másfelől sok tekintetben ellene is dolgozik). A harmadik, az értelmiség 
szerepnövekedését bizonyító terepnek az állami bürokráciát látják, amelynek személyi összetételében és szemléletének 
alakulásában ők is regisztrálják az értelmiség megnövekedett hatását. Shilsnél jóval kevésbé tartanak azonban ettől a 
térhódítástól; úgy látják, hogy a csoport befolyásának növekedése a társadalom adott viszonyaiba való harmonikus 
beilleszkedésüket eredményezi. Megállapítván, hogy a társadalom egyre inkább függ az értelmiségiektől, biztató jelnek tekintik, 
hogy az üzleti szféra is egyre nagyobb respektussal viseltetik irántuk. (Azóta ez a viszony sem ábrázolható ilyen kevéssé 
problematikusnak). Lipseték nézőpontját csak annak érzékeltetésére szántuk itt, hogy az értelmiségben mint „kritikusban és 
lázadóban” politikai-hatalmi tényezőt látó álláspontok is különbözőek lehetnek. 
{453} Az „értelmiség” mibenlétére és a szellemi termeléshez való viszonyára az ötödik fejezetben még részletesen visszatérünk. 
{454} Az értelmiségi helyzet és a reflektáltság összefüggéséről az 5. fejezetben bővebben is szólunk majd. 
{455} Bár Bernstein eredeti nyelvszociológiai koncepciójában a „kidolgozott kód” a „korlátozott kód” használatával szemben 
éppen a „középosztály” és az alsóbb helyzetű csoportok nyelvi elkülönülésének eszköze, Gouldnernek igazat adhatunk abban, 
hogy az értelmiség, amely éppúgy lehet a középosztály, mint az alsóbb csoportok érdekképviselője („szerves értelmisége”) e 
nyelvet már nem feltétlenül a szociális elkülönülés érdekében, hanem ezen elkülönülés csökkentésére is használhatja. 
{456} Gouldner eddig ismertetett elemzését lásd: Gouldner, (1979), pp. 1–5. 
{457} Ez a kritika bizonyos mértékig Gouldnerrel szemben is alkalmazható. Az „új osztály” kialakulásának analógiáját a tőkés 
társadalom kialakulásában látva odáig viszi a párhuzamot, hogy a két „osztályt” egyfelől a pénztőke másfelől a humántőke 
birtoklására alapozza. (A parttalan tőkefogalom pontatlanságára, a lényegük szerint különböző dolgoknak a „tőke”-fogalomban 
való összemosására már Bourdieu „kulturális tőke” kategóriája kapcsán kitértünk, s ott hivatkoztunk arra a bírálatra is, 
amelyben Martin és Szelényi Gouldner „humán tőke” fogalmát részesítik, ezt itt most nem ismételjük meg). Egyébként, amikor 
Gouldner olyanokat ír, hogy „kulturális burzsoázia” jön létre, amely „kisajátítja a kulturális tőkét”, maga is érzi, és meg is jegyzi, 
hogy hasonlata sántít, mert eltérő természetű jelenségekről van szó. (Másutt úgy fogalmaz, hogy a közösen termelt kultúra 
privát elsajátítása teszi a kultúrát is „tőkévé” (Gouldner, 1979, p. 25): ebből arra is lehetne következtetni, hogy a kulturális javak 
birtoklása csak a tőkés társadalomban viselkedik „tőkeként”. De ő inkább azt feltételezi, hogy ezen előnyök birtokában olyan új 
uralkodóosztály alakul ki, amelynek fő törekvése a kultúra feletti kontroll monopolizálása, ami a nevelés során felhalmozott 
„kulturális tőkén” alapszik). Bourdieu világosabban látja, hogy a „kulturális tőke”, ha bármilyen szempontból tőkeként 
viselkedik, akkor a Tőke része, és nem más. Ha viszont nem a Tőke része, vagyis ha kilép a kapitalista társadalom törvényeinek 
uralma alól, akkor nem „tőke”, és működése nem tőkeként értelmezendő. 
{458} Mint K. Fridjónsdottir figyelmeztet, (Fridjónsdottir, 1987), már Benda és Aron felhívta a figyelmet a kritikai, független 
értelmiség függetlenségének elvesztésére és az értelmiségiek által (a bürokratikus hatalomgyakorlásban) vállalt negatív 
szerepekre, Debray és Chomsky ennek kapcsán „új mandarinok”-at emleget. 
{459} E forradalom lényege – és az „új osztálynak” a tőkétől való különbsége – Gouldner elemzése szerint főként a 
tulajdonviszonyokban, a kollektivizálásban ragadható meg. (Gouldnernek ebben igazat adunk: a szellemi termelési mód egyik 
lényegi vonása valóban a magántulajdon uralmának megkérdőjelezése, és a kollektivizálás valamilyen (nem szükségképpen a 
szovjet típusú) formája. Kár, hogy Gouldner nem viszi végig e felismerés konzekvenciáit, ami elvezethetné ahhoz, hogy egy 
olyan új termelési mód lehetőségéről van szó, amely egyúttal az osztályviszonyok tagadása is. 
{460} Gouldner mindezen jelenségeket a szellemi termelők előretörésével hozza összefüggésbe, s hogy mindezek valóban a 
szellemi termelők és a tőke viszonyáról (is) szólnak, jól látható fonákjukról is a mai körülmények között, amikor – a tőke 
ellentámadásának korszakában – a tőke éppen e területeken próbálja visszavenni a szellemi termelők által kivívott pozíciókat. 
(Ennek az ellentámadásnak a részletesebb bemutatására a nyolcadik fejezetben térünk vissza). 



{461} Ebben az elemzésben megint igen erősen érződik az analógia; ezúttal a felvilágosult abszolutizmus analógiája, melynek 
viszonyait a tőkés polgárság az itt leírtakra nagyon emlékeztető módon használta fel saját osztályhatalmának előkészítésére. 
{462} Úgy látja, hogy a „bevétel” fontos az értelmiségi számára is, ami természetesen így van egy olyan piaci, alapvetően 
árutermelő társadalomban, amelyben az áruk fedezete csak bevételekből teremthető elő. De itt is kiütközik „tőke” fogalmának 
végiggondolatlansága, mert a tőkét úgy definiálja, hogy a „tőke…eladható termék, ami bevételt hoz birtokosának” (Gouldner, 
1979, p. 21). Ez nyilvánvalóan nem a tőke, hanem az áru, és persze a piaci árutermelés viszonyai között az értelmiség termékei 
is áruvá válnak, de a szellemi termelésnek ez nem tartozik lényegi vonásai közé, és sem a prekapitalista, sem a kapitalizmuson 
túli viszonyok között nem szükségszerű. 
{463} Arról most nem is beszélve, hogy nem csak a zéró összegű játszmákban keletkeznek előnyök. A termelékenység (és ezzel a 
jólét) növekedése ugyan javít(hat) az alávetett társadalmi csoportok helyzetén is (és akkor ez nem zéró összegű játszma); de 
nagyon gyakran ilyenkor is növekednek a különbségek, hiszen a termelékenység-növekedés áldásaiból a tőke mindig jóval 
nagyobb arányban részesül. 
{464} A „beszéd” jelentőségét e csoport sajátosságai között szerinte az is adja, hogy az osztályhatalmak hagyományos eszközeivel 
(az erőszakkal és a pénz hatalmával) szemben az „új osztály” a maga társadalmi súlyát a „beszéd hatalmára” alapozza. 
(Gouldner, 1979, p. 64). Az értelmiség mint „beszédközösség” (és az értelmiség ezzel összefüggő „céhes” megnyilvánulásai) 
azonban (erre is visszatérünk az ötödik fejezetben) ismét csak a fennálló osztálytársadalom és nem egy új, („az értelmiség által 
irányítandó”) társadalmi forma jellemzői. 
{465} Az értelmiségi beszéd sajátosságainak tartja, hogy az ilyen beszéd személytelen, teoretikus, meghatározottságoktól mentes… 
{466} Megállapítja, hogy a nevelés, az iskola – bár a domináns szándékok szerint az adott viszonyok újratermelését szolgálja – 
eredményében gyakran lázadást termel, (ezt ahhoz hasonlítja, ahogy a hagyományos patriarchális családban kitermelődik az 
Ödipusz-komplexus). (Gouldner, 1979, pp. 44-45). 
{467} Gouldner, (1979), p. 42. 
{468} Gouldner, (1979), pp. 37-38. 
{469} Gouldner a két csoport, a kritikai, gyakran politikai alapállású, és a régi morális értékekkel áthatott humán értelmiség, illetve 
a technikai szellemű értelmiség megkülönböztetésében az „intellectuals” – „intelligentsia” fogalompárt használja. (Gouldner, 
1979, pp. 47-48). 
{470} Gouldner, (1979), p. 43. 
{471} Abban lényegében egyetért Gorzzal, hogy az értelmiség kreatív beállítottsága szükségképpen kerül szembe a profitlogikával, 
melynek keretei közt működni kénytelen, s ebből következik elkötelezettsége a szellemi termelés önigazgatásának megteremtése 
mellett. 
{472} Bemutatja azt a folyamatot, ahogy az értelmiségi megélve az elidegenedés negatív következményeit, lázadni kezd ez ellen, a 
küzdelmek élcsapatává válik, majd ebből is következően radikalizálódik. 
{473} Hogy ez mennyiben jogos, erről nincs egyértelmű álláspontja, de az talán számára is elfogadható, hogy ez az 
„össztársadalom”-képviselet akkor és attól válhat problematikussá, ha belőle privilégiumok, másokkal szemben biztosított 
előnyök származnak. 
{474} Az eddig írottakból, gondoljuk, egyértelmű, hogy ezzel az állításával részben egyetértünk; amivel nem tudunk belőle egyet 
érteni, az az új társadalmi alany új osztályként való meghatározása. Ebben néha odáig megy, hogy például úgy fogalmaz, hogy „a 
marxizmus a radikalizálódott kulturális burzsoázia hamis tudata”. 
{475} Gouldner, (1979), p. 75. Gouldner egyébként az akadémiai értelmiség „értékmentességét” is hamis tudatnak tekinti (és azt 
sugallja ennek az értelmiségnek, hogy vállalja fel nyíltan a maga osztályjellegét). (Gouldner, 1979, p. 77). 
{476} Ő is megállapítja, hogy a marxi osztályfelfogás igazsága már csak azért is nagyon kérdéses, mert a történelem 
osztályharcaiban az „alsó” osztályok sosem kerültek hatalomba (Gouldner, 1979, p. 93). „Az egyenlő elosztás követelése a 
bérmunkásrendszerben olyan, {nem több}mint a szabadságkövetelés a rabszolgaság idején”, hivatkozik Marx: Érték és profit c. 
írására (Gouldner, 1979, p. 110). 



{477} Gouldner nem igazán tud elgondolni uralkodó osztály nélküli társadalmat. Ezt a felfogását arra alapozza, hogy hatalom 
szükséges ahhoz, hogy a történelmet előre lehessen vinni, (s különben is nagyon sok ember számára az egyik legfontosabb 
motiváló tényező a hatalom). 
{478} Ebben megint félig van igaza: a polgári társadalom államában valóban jelen vannak a szellemi termelési mód elemei és 
képviselői, de ebből még nem következik, hogy ez az állam ne képviselne dominánsan (tőkés) osztályérdekeket. (Ez körülbelül 
olyan érvelés, mintha a feudalizmus rendi államáról a történetírás által kialakított felfogást azzal cáfolnánk, hogy a feudalizmus 
kései szakasza már nem nevezhető rendi államnak, mert hadseregét már parasztokból és polgárokból is verbuválják). 
{479} Azt a tényt, hogy az új osztály képviselői mind a szocializmus, mind a nacionalizmus ideológiájával kapcsolatba hozhatók, 
és hogy ez a két ideológia egymással is gyakran kapcsolódik, szintén azzal magyarázza, hogy a szocializmus és a nacionalizmus 
közös alapja az államiság. (Gouldner, 1979, p. 62). 
{480} Ezen állítása általános érvényét az államszocializmusok értelmiségieinek lázadásai és az 1989-es rendszerváltás fejleményei 
eléggé egyértelműen cáfolták. 
{481} Megállapítja, hogy ellentmondás van a pártfegyelem és az értelmiség kritikai alapállása között, s ezt az „új osztály” tagjai 
(más osztályok tagjaihoz hasonlóan) igen sokféleképpen reagálják le. A pártfegyelmet inkább a technokrácia (intelligentsia) 
dolgozza ki, mintsem a par excellence humán értelmiségiek (intellectuals); a fegyelemnek alávetettek közül pedig sokan 
csalódnak és elhagyják az „ügyet”, mások nem tartják alávettetésüket korlátozásnak. (Optimálisnak ebből a szempontból az 
„eurokommunizmusnak” azt a megoldását tartja, miszerint az állam kontrollt gyakorol a gazdaság felett, de a demokrácia 
limitálja az állam beavatkozását). 
{482} Gouldner írásán végigvonulnak az olyan gúnyos megjegyzések, amelyek szerint az értelmiségiek általában mindig csak a saját 
nézőpontjukat érzik egyedül üdvözítőnek. Ez a veszély (és az erre épülő szektarianizmus, dogmatizmus veszélye) természetesen 
fennáll, de – mint fentebb kifejtettük – az is veszélyes, ha ezzel szemben csak az álláspontok szükségképpeni relativizmusát 
hangsúlyozzuk, mert ez viszont egyértelműen a tőke érdeke. A „megoldás” a különböző nézőpontok szintézise, amelyben 
elismerhető mindegyik nézőpont „üdvözítőnek” – csak éppen nem „egyedül”. 
{483} Az igaz, mint erről még szó lesz, hogy az értelmiség „céhszerű”, önérdekű működése valóságos veszély, de fenti 
elemzésében (s mint említettük, általában is), sok más említett elemzőhöz hasonlóan Gouldner is a jelenlegi állapotot extrapolálja, 
(amelyben az értelmiség ma a tőkés viszonyokon belül, azokhoz alkalmazkodva létezik); egyrészt a „kulturális tőke”, mint ezt 
már többször hangsúlyoztuk, csak annyiban „tőke,” amennyiben a jelző nélküli tőke része, (és egy nem-tőkés társadalomban 
nem is működik „tőkeként”), másrészt az értelmiséget nem lehet azonosítani a bolsevik értelmiséggel, amely az értelmiségnek 
csak egyik, történelmileg specifikus változata. Az értelmiségnek, mint erre még kitérünk, nem tartozik alapvető törekvései közé 
a tőke kisajátítása (csak a tőkés paradigma megszüntetése); egalitarianizmusa (amennyiben és amikor ez jellemző szellemi 
termelői érték) alapvetően nem a gazdasági szférából vezethető le, s ezért nem is adekvát megvalósítási formája egy olyan 
alapvetően gazdasági aktus, mint a kisajátítás. Az már pontosabb, amikor Gouldner úgy fogalmaz, hogy az értelmiségben „az 

általános osztály” ambíciója jelenik meg, csak rosszul „széttöredezve” (flawed). (Gouldner, 1979, p. 85). A szellemi 
termelők valóban az „általános osztály” ambíciójával jelennek meg a történelem színpadán, s valóban jelen állapotukban 
„rosszul széttöredezett” formában tagozódnak be a társadalomba (legfeljebb „magánvaló” és még nem „magáértvaló” 
társadalmi alanyként), s e széttöredezettség egyik töredéke a bolsevik jellegű értelmiség. Amikor az értelmiség (vagy mondjuk 
pontosabban: amikor a szellemi termelők) valóban „általános osztályként” s ezáltal az osztályviszonyok megszüntetőiként 
lépnek föl, ezt csak úgy tehetik, ha „általánosságuk” a teljes népességre kiterjed, ami azt jelenti, hogy az új termelési mód 
ellenfeleit, a tőke képviselőit sem fojthatják el, hanem integrálják egy magasabb szervezettségű rendszerbe. Egy „általános osztály” 

diktatúrája önellentmondás. 
{484} Ezek a veszélyek (éppen ezért) az adott társadalmi formáció kifejlettebb szakaszaiban/változataiban aztán általában rendre 
le is küzdhetők. (Az más kérdés, hogy a hanyatló szakaszban e veszélyek, az adott paradigma legnegatívabb vonásai újra 
előkerülnek). 
{485} Gouldner kevéssé differenciáltnak nevezi Marx osztálydefinícióját, de ebben téved, s amit a helyére próbál állítani, az még 
differenciálatlanabb. 



{486} Ráadásul az ilyen, a csoportérdekekből kiinduló elemzésekben – mint ezt az osztályelmélet kritikusai ki is használják – 
rendszerint nagyon különböző érdekkövetéseket hoznak közös nevezőre. A szellemi termelő lehet például üzletember is, ha egy 
piaci társadalomban éppen ilyen pályára kerül, de éppúgy lehet mindenfajta üzleti vállalkozás ellenfele is. S akár ez, akár az, 
nagyon sokféleképpen viszonyulhat a világhoz – neveltetése, temperamentuma, stb. függvényében. De az osztályviszonyok 
megértéséhez egyáltalán nem ez a lényeges. Az „osztályviselkedést” nem lehet az osztály tagjainak döntéseiből levezetni, 

csak abból, hogy bármely osztály bármely tagjának működése milyen társadalomszerkezetet segít elő (segít 

fenntartani, vagy létrejönni). Ebben az értelemben a szociológiailag „értelmiségi” is lehet osztályszempontból „tőkés” (lásd 
Gates vagy Edison), és a szociológiailag „tőkés” is lehet a szellemi termelési mód „osztályalanyának” része (lásd Engels). (A 
társadalomszerkezet aztán sok mindent meghatároz, de az sem determinál, mint ahogy a mechanikus marxisták – s ennek alapján 
az antimarxisták által elképzelt „marxisták” – feltételezik). 
{487} Az igazság kedvéért jeleznünk kell, hogy Gouldner sem mindig csak azt hangsúlyozza a szellemi termelőkről, hogy azok „új 
uralkodóosztállyá” válnak. Megállapítja például, hogy a szellemi termelők többsége is bérből él, mint a munkásosztály. 
Ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy mégsem hasonlítható a munkásosztályhoz. Szerinte azért nem, mert azzal ellentétben 
kontrollálni képes munkája tartalmát és körülményeit, s nem olyan elidegenedett munkája termékeitől, mint a marxi 
proletariátus. (Ebben igaza van, s abban is egyetértünk, hogy ez fontos feltétele annak, hogy egy társadalmi csoport új 
paradigma kiharcolója legyen. Ugyanakkor az, hogy a (klasszikus értelemben vett) munkás egyáltalán nem tudja kontrollálni 
munkája tartalmát és körülményeit, elitista túlzás, és semmiképpen sem érvényes a munkásosztály egészére. Másfelől az 
értelmiség „bérből élése” nem csak annyiban köti ezt a társadalmi csoportot a munkásosztályhoz, a tőkeviszony alávetettjéhez, 
hogy bevétele formailag egybeesik, hanem „bérmunkás” jellege azzal is jár, hogy a tőke előbb-utóbb megpróbálja – s 
napjainkban ennek számos jele mutatható ki – az értelmiséget is bizonyos mértékben „proletarizálni”. Az más kérdés, hogy a 
két csoport – a munkásosztály és az értelmiség, illetve adekvát működési kereteik: a „tőkés ipari termelőmód” és a „szellemi 
termelőmód” eltérő jellege miatt az eredmény is különböző). 
{488} A szellemi munkavégzők pedig mind nagyobb mértékben betagozódtak ebbe a bürokratikus struktúrába. Ugyanezt a 
folyamatot Westoby a következőképpen jellemzi: „Bureaucratization is the proletarianization of intellectual work, but is limited 
to its exterior, not interior, control” (Westoby in: Eyerman–Svensson–Söderquist, 1987, pp. 140). Ugyanitt s ugyanerről 
Fridjónsdottir: „They are all workers inside this system, and to a certain degree they control only the mode of production of 
ideas in it” (Fridjónsdottir in: Eyerman–Svensson–Söderquist, 1987, p. 112). (Ehhez annyit tehetünk hozzá, hogy a szellemi 
termelők persze nem csak az ideák termelését kontrollálhatják, ugyanakkor a tőkés rendszeren belül azt sem kontrollálják 
mindig teljesen). 
{489} Mindez kissé zavarja (alapjában hagyományos jellegű) osztályszemléletében; egyfelől hajlik arra, hogy az új szereplőket is a 
munkásosztály részének tekintse, másfelől azonban munkájukat az „improduktív munka” kategóriájába sorolja, s azt állítja, 
hogy a tőke termeléséhez hozzájárulnak ugyan, de az össztársadalom hasznát nem növelik. (Braverman, 1974, p. 416). 
Megállapítja, hogy az improduktív munka aránya növekszik, ám eközben az „improduktív munkások” bére csökkent, az 
irodákban is nőtt a munkamegosztás és a kizsákmányolás, a szellemi munkások mind nagyobb tömegei proletarizálódnak. 
Ebben az egész „improduktív munka” kategóriában az a legfőbb probléma, hogy éppen a szellemi termelést nem tudja 
megragadni, vagyis azt, ahogy a szellemi munka (nagyon is produktívan) kézzelfogható terméket, termelési eredményt hoz létre. 
{490} Pedig a tőke–munka viszonynak egyáltalán nem lényege, (eredetileg sem). hogy a kizsákmányolt munka fizikai legyen. „a 
munkás vagy proletár specifikus jellemzője nem a kézi vagy a szerszámokkal végzett munka, hanem e munka meghatározott 
körülmények és meghatározott társadalmi viszonyok között. (…) (bármely fizikai munka, még a leggépiesebb, a legalantasabb 
is, megkívánja a technikai képzettség, vagyis a szellemi alkotó tevékenység minimumát).” (Gramsci, 1974, p. 177. /Az 
értelmiség és a kultúra szervezete/). 
{491} Lennart Olausson (in: Eyerman–Svensson–Söderquist, 1987) felhívja a figyelmet arra, hogy e tekintetben már Max Weber 
tapogatózott az értelmiség felé, a munkásosztállyal egyenértékűnek tekintve azt a potenciális szocializmus erői között. 
{492} Különben is, teszi hozzá, a képzettség eredetileg nem a munkához kell, hanem a világban való eligazodáshoz, és lényegében 
a fogyasztáshoz (Braverman, 1974, p. 436). (Itt megint valószínűleg az „is” a pontos). A második világháború után annyiban 



változott a helyzet, véli Braverman, hogy a mind súlyosabb mértékű munkanélküliség következtében is megnőtt a szellemi 
képzés szerepe és megnőtt az igény a szellemi munkára (a termelésben is). (Braverman, 1974, pp. 437-438). Ennél szerintünk a 
szellemi munka térnyerése sokkal szervesebben és mélyebben kötődik a kapitalizmus alapvető folyamataihoz, és második 
világháború utáni jelentősége is sokkal nagyobb a Braverman által ábrázoltnál. 
{493} Azok közé tartozik, akik, látván a hierarchiák fennmaradását, pontosabban újratermelődését az államszocializmuson belül, a 
szovjet típusú társadalmakat úgy értékelik, hogy azokban a termelési mód a régi volt, csak a tulajdonviszony változott. (Braverman, 
1974, pp. 445-446 lábjegyzete). (Mint a hetedik fejezetben látni fogjuk, ezzel kis módosításokkal egyetértünk). 
{494} Az értelmiséget az „új munkásosztály” részeként kezeli Richta és Gorz is, s e gondolatot Bell is elfogadja (Bell, 1974). 
{495} Erről írja Bell, hogy az iparosítás folyamata végül magát az ipart és az ipari munkásságot is megsemmisíti. (Bell, 1974). 
{496} A „régi” és az „új munkásosztály” között, mint erre Richta már felhívta a figyelmet, jelentős konfliktusok is lehetnek. (Bell, 
1974). 
{497} S nemcsak az elnyomó apparátusok hivatalnokai vagy a politikusok, hanem például az eléggé széles szakértői réteg is. „This 
professional could now on take a distinct place in the stratum of intellectual workers as a professionally trained intellectual 
whose training and education was academically controlled and even standardized” (Fridjónsdottir, in: Eyerman–Svensson–
Söderquist,1987, p. 120). E csoport tagjai lehetnek éppen a rendszer kritikusai is, mondja Fridjónsdottir, de nem ebben a 
szerepkörben, nem mint „expertek”. A rendszert fenntartó hatalmak igyekeznek minden értelmiségi tevékenységet így vagy úgy 
a rendszer részévé tenni. Mint Edward Said megjegyzi: „With the increased number of twentieth-century men and women who 
belong to a general group called intellectuals or the intelligentsia – the managers, professors, journalists, computer or 
government experts, lobbyists, pundits, syndicated columnists, consultants who are paid for their opinions – one is impelled to 
wonder whether the individual intellectual as an independent voice can exist at all.” (Said, 1994, pp. 68-69). 
{498} Mint ahogy a prekapitalista társadalmak vállalkozói, iparosai, kereskedői sem tudnak adekvát módon, a profitszerzés teljes 
szabadságát érvényesítve funkcionálni. 
{499} Ezt a fogalmat, amely a magyarban jól hordozza a Benda által használt „clerk” fogalomban benne rejlő asszociációkat, ő 
angolul az „intellectuals” kategóriával próbálja megragadni. 
{500} „This is a major issue in the intellectual’s performance since being a curmudgeon and a thoroughgoing wet blanket are 
hardly enough as goals. The purpose of the intellectual’s activity is to advance human freedom and knowledge.” (Said, 1996, p. 
17). 
{501} „Egy szituáció értelmiségi értelmezéséhez az ismert és rendelkezésre álló tényeknek a szintén ismert és rendelkezésre álló 
normákkal való összehasonlítása által juthatunk el. Ez nem könnyű feladat, mert a dokumentáció, a kutatás, a {tudományos} 
vizsgálatok követelménye, hogy túl lehessen jutni az információk megjelenésének rendszerint egyenként felmerülő, töredékes és 
szükségképpen szétszakított módján. A legtöbb esetben ez lehetséges. Hiszem, hogy meg lehet állapítani, hogy egy 
tömegmészárlást valóban elkövettek-e, vagy egy hivatalos ködösítés produkálta. Az első parancsolat ezzel kapcsolatban 
megállapítani, hogy mi történt, s aztán, hogy miért; nem izolált eseményekként, hanem egy feltáruló történet részeként, 
amelynek világos körvonalai szereplőként magukban foglalják az ember saját nemzetét is.” (Said, 1994, p. 99). „Az igazság 
kimondásának célja a mienkhez hasonló, szervezett- és tömegtársadalomban az, hogy a dolgok egy jobb állását tervezhessük 
meg; egy olyan állapotot, amely szorosabb összhangban van az ismert tényekre vonatkozó afféle erkölcsi elvek sorával, mint a 
béke, az összhangteremtés, a szenvedések csökkentése” (Said, 1996, pp. 99-100). (Kiem.: K. Á. – K.G.) 
{502} „Memory has become a bad thing. Above all, there is no longer any need of belief, and the capitalist is merely striking a 
pose when he bemoans the fact that nowadays no one believes in anything any more. Language no longer signifies something 
that must be believed, it indicates rather what is going to be done, something that the shrewd or the component are able to 
decode, to half understand.” (Deleuze-Guattari, 1990, p. 250). 
{503} Például a „vágyat” a munkához hasonlítva „vágytermelésről” beszélnek (Deleuze-Gauttari, 1990). Ez hasonló (s még 
nagyobb) fogalmi csúszkálást eredményez, mint amire Bourdieu-nél utaltunk, az ő „kulturális tőke” fogalma kapcsán: egyfelől a 
metafora hasznos, mert rámutat arra, ahogy egy társadalomban az uralkodó termelési mód logikája mindent áthat és magához 
hasonít; ebben az értelemben a kapitalizmus valóban elkezdi a „vágyakat” is „termelni”; másfelől az ilyen fogalmak csak akkor 



pontosak, ha egyúttal a kulturális „tőke” és a szó szoros értelmében vett tőke, vagy a vágyak „termelése” és a szó szoros 
értelmében vett termelés közötti különbségeket is hangsúlyozzuk. (Hasonlóképpen válik kissé bizarrá a szóhasználatuk, amikor 
„forradalmi tudatelőttesről” beszélnek, szembeállítva azt a „fasiszta, reakciós tudatalatti libidóval”, stb., jóllehet az összefüggés, 
amelyre céloznak, – a társadalmi mozgalmak és az általuk mozgósított pszichikai mechanizmusok között – ez esetben is 
fennáll). 
{504} Ez a szemlélet érdekes konkrét elemzéseket is szül (például, amikor kimutatják, ahogy egyes forradalmárok – ők Saint Juste 
és Lenin példáját említik – egyszerre tekinthetők olyan forradalmi csoportok tagjainak, amely csoportok az egyén 
alárendelődésén alapszanak, és ugyanakkor olyan csoportok tagjainak, amelyekben – mint ők fogalmaznak: – az egyén „libidó-
befektetései” maguk forradalmiak. (Deleuze-Guattari, 1990, pp. 348-349). 
{505} Hasonló, túlfeszített kategóriájuk a „sima” és „barázdált, felszántott” terek szembeállítása is: a „sima” (lényegében: kevésbé 
társadalmasított-szervezett) tér a „nomádok” tere; de például a nemzetállami szervezettséggel szemben a „sima” térben jelölik 
ki a multik helyét is. Rokonszenvük általában a társadalom kidolgozott szervezettségéből lekapcsolódóké (a „nomádoké” és a 
„sima tereké”), bár ők is hangsúlyozzák, hogy ez önmagában még nem elegendő, s egyértelműen jelzik a lekapcsoltság negatív 
oldalait is – erről lásd még a 508. lábjegyzetet is). 
{506} Például ahogy kimutatják, hogy maga a „munka”-fogalom is az értéktöbbletet termelő többletmunkából vezethető le, s nem 
fordítva. „Labor and surplus labor are strictly the same thing; the first term is applied to the quantitative comparison of 
activities, the second to the monopolistic appropriation of labor by the enterpreneur (and no longer the landowner). As we 
have seen, even when they are distinct and separate, there is no labor that is no predicated on surplus labor. Surplus labor is 
not that which exceeds labor; on the contrary, labor is that which is substracted from surplus labor and presupposes it. It is 
only in this context that one may speak of labor value, and of an evaluation bearing on the quantity of social labor, whereas 
primitive groups were under a regime of free action or activity in continuous variation”. (Deleuze-Gauttari, 1996, p. 442). 
{507} „The State does not give power (pouvoir) to the intellectuals or conceptual innovators; on the contrary, it makes them a 
strictly dependent organ with an autonomy that is only imagined yet is sufficient to divest those whose job it becomes simply 
to reproduce or implement of all of their power (puissance). This does not shield the State from more trouble, this time with the 
body of intellectuals it itself engendered, but which asserts new nomadic and political claims. In any case, if the State always 
finds it necessary to repress the nomad and minor sciences, if it is opposes vague essences and the operative geometry of the 
trait, it does so not because the content of these sciences is inexact or imperfect, or because of their magic or initiatory 
character, but because they imply a division of labor opposed to the norms of the State”.(Deleuze-Gauttari, 1996, p. 368). 
{508} Mint említettük, a nomád–betagozódott ellentétpárt különben sem lehet szemléletükben egyoldalú pozitív–negatív 
pólusoknak tekinteni, hiszen például olyan egyértelműen negatív jelenségeket is, mint a háború, (romboló-pusztító, tehát a 
szervezett-betagozódott élettel ellentétes természete miatt) szintén a „nomád” oldalra helyeznek, a háború (és a háborús 
szervezet) ősmodelljét a Dzsingisz kán típusú nomadizmusban látva. (Ez a gondolat abból a szempontból is termékeny lehet, 
hogy modelljében kapcsolatba kerül a szabad, innovatív, független gondolat és a pusztító, háborús mentalitás, s ez az 
összefüggés mindenképpen továbbgondolható azon történelmi tapasztalatok értelmezésében, amelyek oly gyakran szólnak az 
újító forradalmi energiák vérengzésbe torkollásáról). Lásd még erről: (Deleuze-Gauttari, 1996, pp. 376-377). 
{509} „Because the less people take thought seriously, the more they think in conformity with what the State wants. Truly, what 
man of the State has not dreamed of that paltry impossible thing – to be a thinker? (…) These are the acts of a ’private 
thinker’, as opposed to the public professor: Kierkegaard, Nietzsche, or even Shestov”. (Deleuze-Gauttari, 1996, p. 376) 
{510} Negri – The Politics of Subversion című művében – megállapítja, hogy a termelés ma főleg a tudományon, a kommunikáción, és 
a tudás kommunikációján alapszik. 
{511} „Ebben a fázisban a munkásoktól azt várják, hogy ’aktív szubjektumokká’ váljanak a termelés különböző funkcióinak 
összehangolásában, ahelyett, hogy annak mint egyszerű parancsnak lennének alávetve. Elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol a 
kollektív tanulási folyamat a termelékenység szíve lesz, mert többé nem már létező munkafunkciók összekapcsolásának és 
szervezésének különböző útjait kell hozzá megtalálni, hanem új funkciókat keresni.” (Lazzarato, in: Hardt-Negri, 1996, p. 135). 
(K.Á. – K. G.) 



{512} Dyer-Witheford – nem pontosan idézve az eredetit – így foglalja össze Virno erre vonatkozó gondolatait: „A tömeg-
intellektualitás a know-how-k egy együttese, amely a high-tech gazdaság működését segíti. Ez a ’társadalmi test’ ’tudások 
tárháza’, amelyet nem lehet szétválasztani az élő szubjektumoktól és nyelvi együttműködésüktől’. A minősítések, 
kommunikációs módok, helyi tudások, infomális ’nyelvjátékok’, sőt bizonyos etikai premisszák egész skáláját tartalmazza”. 
(Dyer-Witheford, 1999, pp. 487-488). Az eredeti szövegben ez olvasható:„What we call mass intellectuality is living labor in its 
function as the determining articulation of the ’general intellect’. Mass intellectuality – as an ensemble, as a social body – is the 
repository of the indivisible knowledges of living subjects and of their linguistic cooperation. These knowledges are in no way 
residual, but rather constitute a reality produced exactly by the unconditional assertion and acceptance of the abstract ’general 
intellect’. This precisely such unconditional assertion and acceptence which indicate that an important part of knowledge 
cannot be deposited in machines, but rather that it must come into being as the direct interaction of the labor force. One is 
confronted by a radical expropriation which can never resolve itself in a complete and definitive separation. It is a mistake to 
understand mass intellectuality only or mostly as an ensemble of roles and functions; computer specialists, researchers, 
employees of the cultural industry, etc. The expression designates, rather, a quality and a distinctive sign of the whole social labor 
force in the post-Fordist era – that is, the era in which information and communication play an essential role in each unfolding 
of the process of production, the era in which language itself has been put to work, in which language itself has become wage labor (so much 
so that ’freedom of speech’ nowadays means no more and no less than the ’abolition of wage labor’). Mass intellectuality: the 
newly hired by FIAT, who are educated and already socialized before entering the workshop; the students who, by blocking the 
universities, again put into question the very form of the productive forces, with a will to experimentation and construction; the 
immigrants, for whom the struggle over wages is never separable from confrontations and frictions with languages, forms of 
life, ethical models.” (Virno, in: Makdisi–Casarino–Karl,1996, pp. 270-271) „Mass intellectuality is at the center of quite an 
instructive paradox. One can locate its main characteristics in different functions within labor, but above all at the level of 
metropolitan habits, in linguistic usages, in cultural consumption. Nonetheless, it is precisely when production no longer seems to 
offer an identity that it projects itself onto each and every aspect of experience, that it beats into submission linguistic abilities, 
ethical propensities, and the nuances of subjectivity. Mass intellectuality is difficult to describe in economic-productive terms: 
for this very reason (and not in spite of it), it constitutes the fundamental component of contemporary capitalist accumulation. 
Mass intellectuality experiments on itself with the contradictory forms of the vanishing of labor society and the new real 
abstractions. Its very material existence demands a radical re-examination of the critique of political economy which might 
account for the complete fusion between culture and production, ’structure’ and ’superstructure’. It demands, thus a noneconomic 
critique of political economy.” (Virno, in: Makdisi–Casarino–Karl, 1996, p. 271). 
{513} Mindez természetesen hozza magával a politikai célok átértelmeződését is: „Students, workers, groups of the unemployed, 
and other social and cultural forces experimented together in new democratic forms of social organization and political action 
in horizontal, nonhierarchical networks.” „The political theory that emerged from these movements sought to formulate 
alternative, democratic notions of power and insisted on the autonomy of the social against the domination of the State and 
capital. Self-valorization was a principal concept that circulated in the movements, referring to social forms and structures of 
value that were relatively autonomous from and posed an affective alternative to capitalist circuits of valorization.” (Hardt, 
Michael: Introduction: Laboratory Italy, In: Virno–Hardt, 1996, p.3). „When the locus of production shifts from the factory to 
society as a whole, anti-capitalist antagonism is no longer concentrated in the mass factory, but radiates out to manifest in 
households, schools, hospitals, universities, media, and so on. Struggles at each site manifest their own specificity, yet all 
encounter a barrier in capitalism's subordination of every use value to the universal logic of exchange. Thus, unlike the 
relatively homogenised, factory-based ’mass worker’, the ’socialised worker’ arises from a pluralistic, variegated form of labour 
power whose ranks include not only diverse forms of wage worker (in the service as well as industrial sector) but also the 
unwaged workers (homemakers, students) whose activities are indispensable for the operations of the social factory.” – 
tolmácsolja Negri koncepcióját Dyer-Witheford. (Dyer-Witheford, 1999, pp. 372-373). 
{514} Mint Lazzarato fogalmaz, a tőkelogikában a munkás mintegy „interface”-szé válik különböző funkciók, munkacsoportok, 
hierarchikus fokok stb. között. (Lazzarato, in: Hardt-Negri, 1996. p. 134). 



{515} A tömeg-intellektust a tőke szükségletei hívják életre, de a tőke elleni küzdelemnek is (új) eszközévé válik. 
{516} „A saját általános termelőerejének elsajátítása, az, hogy megérti a természetet és uralkodik felette társadalomtestként való 
létezése révén – egyszóval a társadalmi egyén kifejlődése az, ami a termelés és a gazdagság nagy alappilléreként jelenik meg.” 
(Marx, 1984, MEM 46/II, p. 169). 
{517} Virno szembenéz azzal a ténnyel is, hogy bár a Marx által leírtak a termelésben tulajdonképpen már be is következtek, 
mindez még nem hozta magával automatikusan a kapitalizmus végét. „The existence of a decisive contradiction is recognized 
between, on the one hand, a productive process that makes direct and exclusive use of science and, on the other, a measure of 
wealth still coincident with the quantity of work incorporated in products. The divergence of these two tendencies would lead, 
according to Marx, to the breakdown of ’production based on exchange value’ („a csereértéken nyugvó termelés összeomlik” 
Marx, 1984, MEM 46/II, p. 169) and thus, to communism. Of course, things did not happen this way. What is striking now is 
the complete factual realization of the tendency described in the „Fragment” without any emancipatory or even conflictual 
outcome. The specific contradiction that Marx tied to the advent of communism has become a stable component, if not in fact 
the stabilizing component, of the existing mode of production. Rather than induce a crisis, the ’qualitative imbalance between 
labour…and the power of the production process it superintends’ has continuated the solid foundation on which domination 
is articulated.” (Virno, in: Virno–Hardt, 1996, pp.22-23). Ő a megoldást (Gorzhoz hasonlóan) a jelenleg még uralkodó 
termelési viszonyokból való kivonulásban (exodus) látja. 
{518} Abban, hogy ma a közgondolkodásban a Nem kevéssé jelenik meg önálló alanyiságként, jelentős szerepe van az utóbbi 
évszázadok individualisztikus világképének, és még inkább a legutóbbi évtizedek fogyasztói társadalmának, amelyben a 
fogyasztással összefonódó kommunikáció a közösségiséget csak individuumok összeadódásaként ismeri: „The community is 
not a collective sum or preliminary essence of individuals, but the communication of singular separated beings that only be 
means of the community exist as such; it is a being in common and not a common being.” (Illuminati, in: Hardt-Negri, 1996. p. 
172) 
{519} „They name the multitude that inheres to the power of thought as such. Intellectuality and thought are not a form of life 
among others in which life and social production articulate themselves, but they are rather the unitary power that constitutes 
the multiple forms of life as form-of-life” (Agamben, in: Hardt-Negri, 1996. p. 156). 
{520} „Marx conceives general intellect as ’a scientific capacity’ objectified within the system of machines, and thus as fixed 
capital. He thereby reduces the external or public quality of intellect to the technological application of natural sciences to the 
process of production.” „Obviously, what is in question here is not the scientific erudition of the particular worker. What 
comes to the fore – to achieve the status of a public resource – is only (but that ’only’ is everything) the more general aspects 
of the mind: the faculty of language, the ability to learn, the ability to abstract and correlate, and access to self-reflection”.(Virno, Paolo: 
Virtuosity and Revolution: The Political Theory of Exodus, in Virno–Hardt, 1996, p. 194. Kiem.: K.Á. – K.G.) Vagy másutt: 
„Marx , completely identified the general intellect (or, knowledge as the principal productive force) with fixed capital, thus 
neglecting the instance when that same general intellect manifests itself on the contrary as living labor. This precisely the decisive 
aspect today. The nexus between knowledge and production, in effect, is not exhausted in the system of machines; rather, it is 
necessarily articulated through concrete subjects. Today, it is not difficult to enlarge the notion of general intellect far beyond 
the kind of knowledge which is materialized in fixed capital, to include also those forms of knowledge which structure social 
communications and which impel the activity of mass intellectual labor.” (Virno, 1996, p. 270). 
{521} Ugyanez Hardt és Negri megfogalmazásában: „General intellect is a collective, social intelligence created by accumulated 
knowledges, techniques, and knowhow. The value of labor is thus realized by a new universal and concrete labor force through 
the appropriation and free usage of the new productive forces. What Marx saw as the future is our era. This radical 
transformation of labor power and the incorporation of science, communication, and language into productive force have 
redefined the entire phenomenology of labor and the entire world horizon of production.” „Biopower names these productive 
capacities of life that are equally intellectual and corporeal.” (Hardt-Negri, 2001, p. 364). Ők a „szellemi termelési mód” helyett 
a „biopower” kategóriával próbálják megragadni az „új világ” lényegét. De definíciójuk utolsó mondatát éppen azért nem 
érezzük pontosnak, mert nem emeli ki eléggé a változás lényegét: hogy a történelemben először a termelésben a szellemi 



termelés az a döntő mozzanat, ami a többi helyét kijelöli. (És ha nem a szellemit és testit egyenlően tartalmazó fogalmat keresünk, 
akkor a „biopower” kategória sem tűnik igazán adekvátnak a változások lényegével). 
{522} A kapitalista körülmények között ugyanis – hangsúlyozza Rosanna Rossanda – az általános intellektus is „holt munkává” 
merevedik, gépesedik, a gépi civilizáció fejlődéseként tud csak (vagy legalábbis elsősorban) megnyilvánulni (Rossanda, in 
Virno–Hardt, 1996, p. 71). Korábbi gondolatmeneteink alapján nyilván egyértelmű, hogy a főszövegben idézett utolsó 
mondatból azzal értünk egyet, hogy az általános intellektusnak a bérmunkától kell függetlenednie. Az anyagi javak termelésétől 
azonban éppenhogy nem, (csak annak „holt munkává merevítő”, elidegenedett kapitalista formájától kell megszabadulni). 
{523} „there are, in my opinion, two essential tasks. The first consist of defining what might constitute the salient traits of a 
capitalism based essentially on the general intellect, or, in other words, in tracing the contours, the ’silhouette’ of a mode of 
production which, far from having been overthrown, finds its own dynamism exactly in the ’qualitative disproportion between 
labor…and the power of the process of production which this latter {the general intellect} wants to control and supervise’. In 
this context, two aspects need to be mentioned: a) the vanishing of labor society; b) the new real abstractions.” (Virno, 1996, p. 
267) „In the era of the general intellect, the whole employed labor force functions permanently as an ’industrial reserve corps’. 
Likewise when it is forced to go through murderous shifts and overtime. The empirical description of the whole labor force – 
including even the most ’protected’ – can be facilitated by the categories that Marx used for ’overpopulation’; that is, the labor 
force can be desribed as fluid (including early retirement and turnover) latent, (where technical innovations intervene at 
increasingly more frequent intervals) and stagnant (including ’underground’ and precarious labor). The crucial question no 
longer consist of the global contradiction regarding labor hours, because, in fact, one is dealing with a tendency which has 
already become explicit, with a common ground, as well as with practices of domination and eventual possibilities of radical 
transfomation of the present.” (Virno, 1996, p. 268). 
{524} Ebből viszont másfelől az is következik, hogy a tőkés vállalkozók mai tevékenységkomplexumának az a része, ami egyúttal 
a szellemi termelés tényezője, a szellemi termelési módban is fennmarad, ahol azonban már értelemszerűen nem a tőketermelés 
céljai határozzák meg. 
{525} Valamilyen tagolódása nyilvánvalóan lesz minden elképzelhető jövő társadalomnak, de ennek alapjai előre nemigen 
láthatóak. Ezzel kapcsolatban csak azt állítjuk, hogy az osztályalapú tagozódás fennmaradása egyáltalán nem szükségszerű, s a 
szellemi termelés előretörése (is) éppen ennek a tagozódásnak a felbomlását sejteti. 
{526} E fejezettel alapvető célunk az volt, hogy bemutassuk: a szellemi termeléssel, a szellemi termelők társadalmi 
jelentőségnövekedésével kapcsolatos elméletek milyen módon értelmezik ezt a jelenségcsoportot. Egy-egy állítása alapján 
bármely elmélet besorolható különböző típusokba, de ezzel az elmélet felhasználásának hatásfoka nagyban csökken. Mint 
fentebb erről szó volt, Marx koncepcióját is rendre besorolják egy-egy állítása alapján valamelyik alcsoportba: „ipari társadalom-
elméletek”, „gazdaságcentrikus elméletek” „pozitív elméletek” (ez arra vonatkozik, hogy Marx elismeri a kapitalizmus 
történelmi létjogosultságát) – „kapitalizmus elméletek”; „negatív-kritikai elméletek” (lásd például: Edmund Dahlström, in: 
Eyerman–Svensson, Söderquist, 1987). S ezzel rögtön azt is jelzik, hogy más, eltérő felfogások is vannak, tehát az adott elmélet 
igazsága korlátozott. Pedig egy elmélet nyilvánvalóan nem csak az, aminek besorolják: a fenti tipológiából is látszik, hogy 
például Marx elméletének a kapitalizmushoz való viszonya bizonyos szempontból pozitív, más szempontból negatív. Vagy 
ilyen tipológiát képeznek: „integratív elméletek” – „osztályharcos elméletek” (és a marxi felfogást ebből a szempontból a 
második csoportba sorolják, pedig nyilvánvalóan „integratív” jellegű is). Az ilyen besorolás és az ezzel járó relativizálás, ami az 
utóbbi évszázadok tudományosságában jellemzővé vált, mindig alkalmas egy-egy koncepció élének (például rendszerkritikai 
élének) elvételére. A szellemi termelési módban ezzel ellentétben arra van szükség, hogy „iskolák” helyett folytonos integráció 
érvényesüljön a szellemi életben (ez ugyanolyan védelmet jelent bárminemű dogmatizmus ellen, ha valóban integráció és nem 
homogenizáció folyik). 
{527} Mindez nem is lehet másként, ha tekintetbe vesszük, hogy bármely, az elméletek által megragadni kívánt jelenségben – de 
éppúgy magukban az elméletekben is – több funkció van jelen egyszerre: termelési logikát, korszak-világképet és valamilyen 
társadalmi törekvés melletti elkötelezettséget tükröző, presztízskifejező, integráló, konzerváló, leplező és leleplező, 
pragmatikus-használati funkciók, és így tovább. 



{528} Lélek és szellem viszonyához még visszatérünk, mindenesetre közel hozza egymáshoz a két fogalmat, hogy mindkettőnek a 
legtöbb nyelvben szoros köze van a levegő mozgásához, minthogy a testben attól függetlenül (függetlennek tűnően) áramló 
„testetlen” érzések, gondolatok mibenlétét az önmagát megfigyelő ősi ember leginkább a testébe be-, és onnan kiáramló (s 
szintén gyakorlatilag testetlennek látott) levegőhöz tudta hasonlítani, és ahhoz hozzá is kapcsolta: a lélek a róla szóló 
elképezésekben többnyire az utolsó lélegzettel távozik az emberből (és – például az első ember teremtésekor vagy a test „idegen 
lelkek általi megszállásakor” – mintegy belégzéssel kerül bele). A magyarban a lélek a lég/levegő és a lélegzet, a szellem a szél 
fogalomtövéhez kapcsolódik. (A latinban a szellem a lélegzet – nyilván ezért is fordították sokáig a Szent Szellemet 
Szentléleknek). 
{529} S mindehhez még hozzátársulnak egyfelől a „szellemes” embert övező asszociációk, akinek „szellemessége” a 
humorérzéknek és egyfajta fölényes intelligenciának a megnyilvánulása; másfelől azok az ősrégi képzetek, amelyek a 
„szellemhez” mint „kísértethez”, a testétől megfosztott bolyongó lélekhez kapcsolódnak. 
{530} Egyes állatok képesek az emberrel kommunikálni, de ezeknek nem tulajdonítunk „szellemet”, legfeljebb „lelket” (a velünk 
kommunikáló állatról azt feltételezzük, hogy a testén kívül esetleg a lelke, illetve – szellem nélküli – érzelmei által kommunikál); 
ha nem emberi lényről feltételezzük, hogy szellemi tevékenységre képes, illetve kommunikációjában jelen van a szellemi 
mozzanat is (mint például más bolygók elképzelt értelmes lényei esetében), azt nem tekintjük állatnak. Mihelyt az utóbbi időben 
felmerült a delfinekkel, egyes főemlősökkel kapcsolatban is, hogy esetleg szellemi tevékenységeket folytatnak, ez azonnal 
problematikussá teszi „állattá” minősítésüket, állatként kezelésüket is. 
{531} Valéry szépen ábrázolja ezt az egyedekben ható aktív alanyiságot, bár nem látja a „szellem” jelentőségének másik, 
fontosabbik oldalát, hogy az egyúttal a Nem alanyisága is. „A szellem szón egyáltalán nem egy metafizikai entitást értek (…) 
egyszerűen az átalakítás képességét értem rajta, amelyet elkülöníthetünk (…) ha megvizsgálunk (…) bizonyos módosulásokat, 
amelyeket csak a természet energiáitól igen különböző cselekedetnek tulajdoníthatunk; ez ugyanis, éppen ellenkezőleg, abban 
áll, hogy a számunkra adott energiákat szembeállítja vagy egyesíti egymással. E szembenállás vagy e kényszer olyan jellegű, hogy 
vagy időnyereséghez, vagy saját erőink takarékos felhasználásához, vagy hatalomnövekedéshez, vagy precizitáshoz, vagy 
szabadsághoz, vagy életünk hosszának növekedéséhez vezet” (Valéry, Paul: Variété, III. pp 216-217. Idézi: Derrida, 1995, pp. 
86-87). 
{532} Már Dante a szellemet határozottan és egyértelműen az emberi Nem specifikus funkciójaként jellemzi „más az a cél, 
amelyre a természet a kéz egy ujját teremti, mint amelyre az egész kezet, megint más az a cél, amelyre a kart, és ismét más az, 
amelyre az egész embert teremti; ugyanúgy más az a cél, amelyre az egyes embert teremti, más, amelyre a családot, a 
szomszédságot, megint csak más, amelyre a várost, ismét más, amelyre a királyságot hozza létre; végezetül egyetlen végső cél az, 
amelyre az örökkévaló Isten a maga művészete révén, amely a természet, létrehozza az emberi nemet. (…) A végső erő tehát az 
emberben nem a lét pusztán önmagában, mert az közös az elemekkel, nem is a komplex lét, mert az is megtalálható a 
természeti dolgokban; sem nem a lelkes lét, mert az megvan a növényekben is, sem nem a felfogó lét, mert hisz ez megvan az 
állatokban, hanem a potenciális értelem révén felfogó lét”. (…) „És minthogy ez a képesség egy ember vagy az emberek valamely 
fent említett részleges közössége révén nem érvényesülhet teljesen, kell hogy az emberi nemnek meglegyen a sokasága, 
amelynek révén egész képessége valóra válhat.” (…) „Az összességében tekintett emberi nem sajátos tevékenysége nem más, 
mint megvalósítani a potenciális értelem egész képességét, mely elsősorban a szemlélődésben áll, majd ennek alapján, kiterjesztése 
révén a cselekvésben”. (Dante, 2003, pp. 8–11). Ez bizony az emberi szellem mibenlétének és lényegének leírása… 
{533} A nembelivel áthatott egyedi: a személyiség. 
{534} Hegelnél úgy jelenik meg ez, hogy (az emberrel ellentétben) az állat egyedisége szemben áll az állat szabadságával. „Ellenben 
igazán megvalósul a nem a szellemben, a gondolkodásban” (Hegel, 1981, p. 77). Itt érdemes talán egy pillantást vetni az 
„ésszerű” fogalmára is. Bár az „észt” a közgondolkodás mindig az egyén képességei közé helyezi, és a modern korban csak a 
felvilágosodás, s igazán explicit módon majd csak Hegel feltételezi az Ész, mint egyének feletti (a Nem egészéhez köthető) 
aktivitás létét, a köznapi gondolkodás is operál az „ésszerűség” fogalmával, ami az egyének okoskodásaiban is mindig olyan 
hivatkozási alap, ami egy egyének feletti közös nevezőt feltételez. Ésszerűnek mindig valami olyasmit tartunk, ami a Nem 
számára megfelelő, az egyén a maga „ésszerűnek” állított viselkedését, érvelését általános elfogadhatóságával, a Nem 



tapasztalatanyagába és legitim gyakorlatai közé való beilleszthetőségével igyekszik igazolni. Az „ésszerű” tehát mindenképpen a 
„szellemi” része, de a szellemi ennél is tágabb fogalom (és tartalmaz az egyén és Nem összhangját erősítő nem-ésszerű 
elemeket is; a szellemet az „észre”’ redukálva az ember nembeliségét lényegében az ember gondolkodó képességével azonosító 
hideg párlatot kapunk csupán). (Az ésszerűség, racionalitás és a szellem, a szellemi termelés viszonyára később még többször 
visszatérünk) 
{535} Arról nem is beszélve, milyen jelentős szerepe lehet az ismétléses gyakorlásnak kifejezetten szellemi képességek 
kialakulásában is. 
{536} Az ember képes a passzivitást is szellemi úton, szellemi aktivitással létrehozni: éppen ez különbözteti meg például a 
meditatív úton létrehozott, vagy a körülmények kényszereinek „belátásán” alapuló, elhatározott passzivitást (ezek szellemi 
reakciók) a reflektálatlan elszenvedéstől (ami nem az). 
{537} Az emberi Nem többi tagjával s ezáltal magával a Nemmel szembefordulva is jelentős gondolati erőfeszítések tehetők, de 
éppen itt válik el értelmezésünkben a „szellem” és az „intellektus” fogalma: az intellektus lehet akár szélsőségesen emberellenes 
is, a szellem a fenti meghatározásoknak megfelelően nem. 
{538} Nagyon fontos, talán az egyik legalapvetőbb elméleti alapkérdés, hogy az ember nem-specifikus és az állatvilágból magával 
hozott sajátosságait egyfajta dualizmus jegyében szemléljük-e, vagy egységben látjuk. Erre a kérdésre egyszerű válasz nincsen. 
Egyfelől a fenti szellem-definíciók, és a szellemi működéseknek a testiektől vagy legalábbis nem-szellemiektől való 
megkülönböztetése mindenképpen feltételeznek egyfajta dualizmust: azt az alapgondolatot, hogy a „szellemi” létrejöttével 

(az ember nembeli specifikumainak létrejöttével) megjelenik valami, ami nem csak megkülönböztethető az állati 

működésektől (vagy ha az embert is besoroljuk az állatvilágba: a többi állat működésétől), hanem rá is rétegződik 

ezekre az állati működésekre, azokat a maga rendszerébe integrálja. Ezt a dualizmust fel lehet fogni Freud módján, aki a 
„rárétegződést” lényegében elfojtó, uralmi mechanizmusnak tekinti – s ez egy erős államhatalommal bíró osztálytársadalomban 
domináló viszonyok által igencsak megerősített képzet –, de úgy is lehet tekinteni, hogy az „átemberiesítés” csak egy magasabb 
rendszerbe való integrálást jelent, s amennyiben az alsóbb struktúrák szembekerülnek ezzel a magasabb integráló erővel, az 
retardációt, lebomlást eredményez. Másfelől viszont a dualista képletet nem jogos egyedül-érvényesnek tekinteni. Az ember 
testi működései ugyanis nem csak „átemberiesítettek”, hanem maguk e testi működések – ezek „az állatvilágból magunkkal 
hozott” testi működések – is aktív, meghatározó szerepet játszanak magának az „emberinek”, a „nembelinek” a 

létrejöttében és újratermelődésében is. Az emberi test és szellem a létezésben szétválaszthatatlan: szétválasztásuk teret adhat 
annak az életidegen gondolatnak, hogy a szellemi a testitől elszakadva is lehetséges, vagy hogy hierarchikus viszony van a 
szellem és az „alacsonyabb rendű, tehát elfojtandó tendenciákat képviselő” test között. Mi csak úgy tudjuk látni ezt az 
összefüggést, hogy a dualizmus és az egység egyszerre igaz: magának a szellem fogalomnak a meghatározása feltételezi a 
dualista megkülönböztetést – fogalmi szinten; szellemi és nem-szellemi fogalmi megkülönböztetése azért 

elkerülhetetlen, hogy emberi tudatunkat mozgósíthassuk a „szellem” fogalmában megragadható sajátosan nembeli 

lehetőségeink érvényesítésére, létünk állandó „átemberiesítésére” (mindazzal szemben, ami ezt akadályozza); 

ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal is, hogy a létben szellem és nem-szellem elválaszthatatlan (és még 

elválasztható mozzanataikban is kölcsönös meghatározottságban lévő) egységet képez, és az ember szellemi része 

nem fordulhat a nem-szellemi része ellen. (Tehát ha a nem-szellemi rész akadályozza a szellemiben rejlő lehetőségek 
kibontakozását, akkor a szellemnek úgy kell ezzel szemben az „átemberiesítést” képviselnie, hogy az ne vezessen a nem-
szellemi elemek korlátozásához. Az emberi szervezeten belül jól látható ez a kettős igazság: a nyúltagy – a fajfejlődésben 
korábban létrejött képlet – a nagyagy által integrált szervezet része, de a szervezet normális működésében a két agyterület nem 
egymás ellenében működik, hanem mindegyiknek megvan a maga funkciója). A szelleminek tehát nem korlátoznia-elfojtania 
kell a nem-szellemit, hanem áthatni, felruházni a maga lehetőségeivel. (Freud a „szublimáció” fogalmával közelített ehhez a 
szemlélethez, de annyiban mindvégig megmaradt a dualizmus talaján, hogy a szublimáció is azt feltételezi, hogy a nem-szellemi 
struktúrák alacsonyabb rendűek és valamiképpen pacifikálandók. Azt is figyelembe kell venni, hogy a szellemi is ezekből 
származik és táplálkozik; hogy az emberi Nem társadalmisága maga is a természet része és megnyilvánulása, s már 

csak azért is egységben van a nem-szellemi összetevőkkel, mert a végső síkon ugyanazon törvényeknek 



engedelmeskedik. Mindezt összefoglalva a szellemi tehát az az aktivitás, amely az anyagi világot önmaga 

gazdagabb lehetőségei felé mozdítja, azáltal, hogy a szellem lehetőségeivel ruházza fel). 
{539} Ezt a szimbolikus megosztást később a testszimbolikával is megerősítik, miszerint a testben is felül van a fej, amely irányítja 
a test alsóbb részeit. 
{540} Ezzel együtt megjelenik a szellem és test szembeállításának képzete is: a testetlennek elképzelt szellem és a szellem nélküli test; 
méghozzá az ezen absztrakció alapjául szolgáló társadalmi egyenlőtlenség leképezéseként: a test mint a szellemhez képest 
alantasabb. (Ez a különválasztás azután az orvostudományt is beleviszi abba a csapdába, hogy a beteg embert pusztán mint 
fizikai testet próbálják gyógyítani, figyelmen kívül hagyva a testtől a valóságban elválaszthatatlan szellem – és lélek – 
megbetegítő és gyógyító hatásait; amikor pedig a szellemet – vagy a lelket – próbálják mozgósítani, gyakran a szellemet – és 
lelket – hordozó test lehetőségeit és korlátait hagyják figyelmen kívül). A „test” alantasabbnak nyilvánítása pedig 
nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy egyes testi működéseket elfojtsanak, szégyenletesnek minősítsenek, s ezzel megbontsák 
a szellem (és lélek) által irányított test koherenciáját, belső harmóniáját. Amikor ennek visszahatásaként úgy szabadítják fel a 
testi működéseket, az elfojtott „ösztönöket”, hogy ezt a felszabadítást a szellem, az ember társadalmi, nembeli része nélkül 
képzelik el, ez viszont ahhoz vezet, hogy az emberen eluralkodnak létének az állatvilágból magával hozott komponensei, s 
emberről lévén szó, ez megint csak természetellenes. 
{541} „Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: átkozott 
legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban”. (Mózes I. 3. 17). E több értelmű szöveg 
egyik fő olvasata az, amely az ember alárendelését, és a fizikai munka kellemetlenségét azzal magyarázza, hogy az ember 
tabuszegést követett el azáltal, hogy „evett a tudás fájáról”. Minthogy azonban a fáradságos munka és az „orca verítékével evett 
kenyér” (Mózes I. 3. 19) a kialakuló egyenlőtlenségben éppen hogy nem azok osztályrésze, akik az átlagosnál gyakrabban 
kóstolgathatják a tudás fájának gyümölcsét, így ez a szöveg az oksági összefüggés megfordításával a tabunak a jelenre és jövőre 
vonatkozó megerősítését sugallja: a tudás fájának gyümölcsét leszakítani bűn annak, akinek az a sorsa, hogy fáradságos munkával 
éljen a földből. 
{542} Itt természetesen kölcsönös egymásrautaltság érvényesül, vagyis ugyanaz az absztrakció különböző társadalmi intézmények 
formájában is objektiválódhat, és egybevágó intézményformák mögött is lehet különböző absztrakciós folyamat. 
{543} A „termelés” fogalmát az anyagi javak termelésére leszűkíteni körülbelül olyan jogosult, mintha csak az anyát tekintenénk a 
gyermek szülőjének. 
{544} A szellemi és fizikai munkának a „szellemi” munka dominanciájával megvalósuló újraegyesítésében a fizikai munka 
kikerülhetetlenül „kellemetlen” elemei is átértékelődnek: a szellemi munkával egyesítve, áthatva a fizikai munka szabad 
munkává válik, megszűnik elidegenedettsége, kényszerjellege. (A két munkafajta közelítése a technológiai fejlődés 
következtében bizonyos mértékben már a jelenlegi osztálytársadalmi viszonyok között megkezdődött, a fizikai munka egyes 
kellemetlen elemeinek gépi kiváltásával, de egyrészt a kasztjellegű különválasztás, és a nemkívánatos munkáknak az 
„alacsonyabb kasztokra” hárítása továbbra is jelen van, másrészt sokkal kevésbé jellemző a fizikai munka szabad munkává 
tétele, mint az ellenkező irányú „közelítés”: a szellemi munka megfosztása szabadságától. Az utóbbi esetben – éppen a 
szükségessel ellentétes módon – voltaképpen a szellemi munkát rendelik a fizikai munka alá; például úgy, hogy a fizikai munka 
szerkezete szerint mechanizálják: ez történik mindig a szellemi munka bürokratizációja során. 
{545} Hogy ez pontosan mit jelent, erre az utolsó fejezetben még visszatérünk. Az mindenesetre már most megfigyelhető, hogy a 
társadalomban nemcsak a szellemi termelés előretörése, hanem a nem-szellemi elemek fokozatos (bár, mint később látni 
fogjuk, a domináns társadalmi erők által tudatosan késleltetett-fékezett) visszaszorulása is megfigyelhető. „Az információs 
technológiák (…) feleslegessé teszik azt a munkát, ami programozható szekvenciákba kódolható, és ugyanakkor megerősítik az olyan 
munkát, amihez elemzésre, döntésekre és folytonos újraprogramozásra van szükség, valós időben és olyan szinten, ahol erre csak az 
emberi elme képes. (Castells, 2005, p. 332) (Kiem.: K. Á. – K. G.) „a munkafolyamat két kulcsfontosságú jellemzője a rugalmas 
stratégiai döntéshozatalra, illetve a termelési folyamat valamennyi elemének szervezeti integrálására való képesség lesz”. (Castells, 2005, p. 
333). Másfelől „Az információs technológia (…) biztosítja az infrastruktúrát a rugalmassághoz és az alkalmazkodóképességhez 
a termelési eljárások és a menedzsment egész területén.” (Castells, 2005, p. 333). 



{546} Itt érdemes kitekinteni Hegelnek (akinek mint rövidesen látni fogjuk, meghatározó szerepe van a szellemi termelés elméleti 
összefüggéseinek megalapozásában) a szkepticizmushoz való viszonyára. Mint Csikós Ella írja erről Hegel és Whitehead 
filozófiáját összehasonlító elemzésében: Hegelnek „filozófiai szükséglete irányul a szkepticizmusra, éspedig többszörösen: a/ 
kritikai tárgyként, b/ módszertanának elemeként, c/ metafizikai érvényű belátásként, d/ újraalapozási törekvése támpilléreként, 
de e/ a továbbkeresés attitűdjeként, az ‘ésszerű és jó élet’ – a modern módra reflektált jó élet – konstitutív elemeként, a 
szabadság-elv realizálásához is. Ugyanakkor nem fogadja el Hegel a szkepticizmus univerzális elvvé való általánosítását, a 
partikularitást és dualitást megdicsőítő állítólagos cáfolhatatlanságát, végső válaszként való feltüntetését. (…) Hegel számára 
világos, hogy a szkepticizmus megkerülhetetlen, s ennek végső forrása az, hogy tudja: ami cáfolhatatlan lenne, az egyben 
elzárná a továbbfejlődés útját” (Csikós, 2008, p. 122). „A meghatározott különös tagadásának ugyanis csak akkor van értelme, 
tanulsága – akkor képezheti továbblépés alapját –, ha a benne rejlő általános állításával egyszerre történik”. (Csikós, 2008, p. 126). 
– Hegel sokak-bírálta államfetisizmusát kiegyensúlyozza a gondolkodási szabadságeszmény jegyében általa központi módszerré 
tett tagadás/kritika/szkepszis. Másfelől „Hegel bírálata azon alapul, hogy a szkeptikus önképe hamis, s így másoknak sem 
nyújthat hiteles elméleti tükröt a világról. A szkeptikus nem veszi tudomásul, hogy ő nem csak szkeptikus, sőt nem is lehet csak az, 
attitűdjének negativitása eltakarja előle saját konstruktivitását, pozitív helyét és funkcióját a továbbgördülő és egyre 
komplexebbé váló megismerési és cselekvési folyamatban. Elfedődik benne, hogy már a keresésnek is van olyan aspektusa, amely 
egyben megtalálás is.”(Csikós, 2008, p. 130). 
A szkepszis a szellemi termelés egyik leglényegesebb, kritikai mozzanatának eleme, (amely kritikai mozzanat, csak az innovatív 
és az integratív mozzanattal együtt teljes). A szkepszis egyfelől mindig felszabadító hatású, ugyanakkor önmagában mindig 
elégtelen. Hegel A szellem fenomenológiájában mutatja ki, hogy egyfelől „a szkeptikus öntudat tehát mindannak megváltozásában, 
ami meg akar szilárdulni számára, saját szabadságát tapasztalja, mint olyant, amelyet maga adott és tartott fenn magának” 
(Hegel, 1973. p. 112), másfelől azonban a szkepszisben mindig esetlegesség van, (s ennek következménye az, amit Hegel másutt 
„boldogtalan tudat”-nak nevez. (Hegel, 1973. p. 131). 
{547} Az eredetiség, a fantázia és a játék összefüggésében kapcsolódhat be a „szellem” fogalmába a „szellemesség” (l’esprit) 
képzetköre, hiszen a szellemesség mindig új összefüggésekre világít rá, s ezen keresztül része a dolog (szellemi) 
megmunkálásának. 
{548} Jóllehet ezen elemek a szellemi tevékenységek elemei, de – hogy visszautaljunk a 536. lábjegyzetre – egyikük sem tesz 
önmagában szellemivé (legfeljebb intellektuálissá) egy tevékenységet – a felsorolt képességek jelentős része egyébként 
intellektuális képesség –; ha nincsen bennük az egyén és a Nem egymásravonatkozásának mozzanata. 
{549} Ezért sem tartjuk szerencsésnek az „immateriális” kategória használatát: ha a „szellemi” normális esetben minden emberi 
tevékenységben jelen van, és áthatja a „testit”, akkor „anyagtalanként” való meghatározása pontatlan. 
{550} A szellemi termelési mód uralomra jutása tehát nem ellentétes a „proletariátus” felszabadításának régi célkitűzésével, hanem 
annak megvalósulása. 
{551} „Each one of these persons has a profession or an occupation, each one belongs to a functionally specialized group. But 
beyond this each person lifts himself or herself to another, more general level, where the voice of Reason and morality is heard 
unjammed and undistorted.” (Bauman, 1987, p. 22). 
{552} Shils (1972), p. 92. 
{553} A felsorolt feltétel-lista – a képességek fentebbi listájához hasonlóan – szintén különböző szerzők által a szellemi termelés 
feltételeiként említett tényezők összesítése. 
{554} Jóllehet a szellem sem a Nemmel, sem az egyénnel nem azonos, hanem – még egyszer hangsúlyozzuk – egymásravonatkozásuk 
biztosítója. 
{555} Itt csak utalnánk a Pünkösd misztériumára, a Szent Szellem kiáradásának ábrázolására, ahol a Szent Szellem a „nyelveken 
beszélés” formájában mint a babiloni nyelvzavar „visszavétele”, az emberi „közös”, vagyis mint a Nem egysége jelenik meg. 
(Amelynek átélésével, mint képességgel persze a vallásos felfogásban az Isten ruházza fel az avatottakat. Így értelmezi például 
Hobbes is, akinél a „szellem” alapvetően az elme vagy a test valamilyen beállítottságát, hajlamát, képességét vagy hatását jelenti 
/Hobbes, 1999, II. pp. 26, 30./). 



{556} A filozófiában a törvények gyakran közösen érvényesek az egyéni tudat jelenségeinek leírására, a társadalmi 

tudat működéseire vagy a világegyetem viszonyainak ábrázolására, (és ami mindezek mögött van): a társadalmi 

viszonyok leírására. Ez nem úgy jön létre (csak), hogy „a lét tükröződik a tudatban”, (s ezért a társadalmi viszonyok 
párhuzamait fedezik fel a tudat jelenségeiben), hanem úgy, mint a főszövegben is hangsúlyoztuk, hogy a tapasztalatok a 
legkülönfélébb területeken (a megfigyelt egyéni tudatműködésekben, a társadalmi viszonyokban és a természet-
megfigyelésekben) egy irányba mutatnak, s ez a közös nevező tudatosodik a fogalomalkotásban, elméletalkotásban, olyan 
kategóriákat eredményezve, amelyek mindegyik dimenzióban értelmesen használhatók. (Például ahogy Hegel a tézis–antitézis–
szintézis hármasságát mindenben felismeri.) 
{557} Egy helyütt Hegel maga így fogalmaz: „A szellem, amely (…) kifejtve szellemnek tudja magát, a tudomány” (Hegel, 1973. p. 
21). 
{558} A szellemi termelést éppen azért lehet a „termelés” hagyományos értelemben is „termelésnek” nevezni, mert az anyagi létbe 
való addiktív beavatkozást jelent: az embertől függetlenül is létező objektív valóságot kapcsolatba hozza a szellemi absztraktumok 
világával, beleviszi az objektív valóságba az (emberi) szellemi mozzanatot. A szellem önmozgásának az a jelentéssíkja, amelyet a 
szellemi termelési mód sajátosságainak leírásaként értelmezünk, ily módon értelmezi az összes többi jelentéssíkot is: a szellemi 
termelés (4. jelentéssík) a Nem szellemi önkifejtésének és fejlődésének (2. jelentéssík) az egyének szellemi tevékenységében való 
megjelenése (1. jelentéssík), amelynek során a „szellem”, mint absztraktum (3. jelentéssík) összedolgozódik a lét többi elemével; 
úgy is mondhatjuk: „áthatja” azokat. 
{559} Amikor Hegel azt mondja, hogy a szellem akkor kifejlett, ha eljut {önnön} fogalma tökéletes tudatához (teljes megismerése 
a végcél) ez a polgári gondolkodás – már a descartesi „cogitoban” megfogalmazott – szemléleti individualizmusának és 
egocentrizmusának kifejeződése is, de ő megismerő alanynak a „szellemet” tekinti, (ez viszont nem azonos a descartesi „ego”-
val!), és azt is érzékelteti, hogy – ha a „szellem” funkcióját az emberiség szintjén értelmezzük – a megismerési-önmegismerési 
folyamat nem csak az egyén, hanem az emberiség számára is alapfontosságú, és ebben nem a (vállalkozó) egyén, hanem a (Nem 
és az egyén közös nevezője), a „szellem” a döntő; és – ha a „szellem” funkcióját mint egy sajátos társadalmi 
munkamegosztásbeli funkciót értelmezzük – e folyamat akkor teljesedik ki, amikor a szellemi termelők maguk kerülnek az 
emberi aktivitás (a megismerési-önmegismerési folyamat) tengelyébe. 
{560} Ezért ahogy Marxnál minden társadalmi célokra megy vissza, nála minden a fogalmi-logikai kategóriákra. 
{561} Minthogy ezek jelentik a kiindulópontját, ezért ezeket kezeli axiómaként. Kijelenti, hogy a törvények egyszerűen vannak. (S 
hozzáteszi: eredetük feltárása lerombolná őket. Igazolásuk lerombolná őket. /Hegel, 1973/. Nem volnának a létet meghatározó 
törvények, ha lenne eredetük, vagyis lenne előttük is valami; s nem volnának meghatározó törvények, ha igazolni lehetne őket, 
vagyis ha lenne mögöttük olyan metasík, amelyen igazolódhatnak). 
{562} „A fogalom a tárgy saját személyes énje, amely mint a tárgy levése nyilatkozik meg” (Hegel, 1973. p. 39). Ezt sem úgy kell 
érteni, hogy a lét előtt valahol, amolyan megszületés előtti lelkek formájában lebegnek a fogalmak. A „fogalom” a lét 
keletkezését meghatározó törvénynek, a létrejövő dolog lényegének tekinthető, (amely úgy van a „dolog előtt”, mint ahogy a 
kifejlett élőlény benne van a genetikai kódban), amely az emberi értelemben vett „fogalommá” persze csak az emberi 
megismerésben változik, de erre mondja Hegel, hogy az emberi megismerés csak „visszatalálás”; az objektíve létező törvény 
felismerése (egy, a törvénynek szintén alávetett létező, az ember tudatában). 
Vagyis – egy nem idealista értelmezésben – a fogalom a világban van, annyiban, hogy a (fogalomhasználó) emberek azért juthatnak 
el a fogalmi gondolkodáshoz, mert az a világ organikus szerveződését képezi le. Ugyanakkor viszont a fogalomhasználó-teremtő 
ember is a világban van, a megnevező-leképező aktivitás is az objektív valóság megnyilvánulása. 
{563} „mivel indul a megismerés, az ismerttel vagy az ismeretlennel? A kézenfekvő válasz az lehetne, hogy az ismeretlennel 
kezdődik, hiszen nem azzal ismerkedünk meg, amit már ismerünk. Hegel azonban az ellenkező megközelítés megfontolására is 
késztet: nincs tabula rasa; amit elkezdünk valóban megismerni, az már a világban való benne élésünk elemeként ‘valami 
ismeretes’; ahonnan kiindul a megismerés, az a már valamilyen aspektusban ismert – bár nem eléggé ismert – , s innen haladunk 
tovább az ismeretlen felé, aminek a meghatározását éppen keressük. A fogalmi elemzés eljárása ennek megfelelően kettős: 
‘éppolyan egyoldalú úgy képzelni el az analízist, mintha a tárgyban csak az volna, amit beleteszünk, mint amilyen egyoldalú azt 



hinni, hogy az adódó meghatározásokat csak kivesszük belőle’./Hegel: A logika tudománya II. p. I/386/. Ezt a két felfogást 
Hegel a gondolkodás történetében a szubjektív idealizmus, illetve a realizmus szélsőségeivel azonosítja”. (Csikós, 2008, p. 84). 
{564} Ha a „szellem” az egyén és az emberi Nem egymásra vonatkozása, feltételezhetjük azt is, hogy egyúttal az emberi nem és a 
világegyetem egymásra vonatkozása is; nincs okunk azt feltételezni, hogy az emberiséget meghatározó belső törvények 

feltétlenül más alapokra lennének visszavezethetőek, mint a világegyetem egészének törvényei. Ez az összefüggés 
azonban nem jogosít fel bennünket arra, hogy az emberiség társadalmában megfigyelt jelenségeket „természeti törvényekként” 
vezessük le, hiszen ilyen alapon szinte bármit „törvényszerűnek” lehet bemutatni (Dante például – lényegében az emberi 
társadalom és a természeti világ általunk és Hegel által is hangsúlyozott egylényegűségéből „levezeti” Róma felsőbbrendűségét 
vagy az egyeduralom szükségszerűségét…) Az összefüggés elsősorban fordítva használható az emberiség számára: emberi 
társadalmunk összefüggései (és azok felismerése) segíthetnek a természet törvényeinek megértésében. 
{565} Lenin például Kant kapcsán írja: „Vannak valóságos dolgok és van emberi szellem, amely ezeket a dolgokat felfogja. De 
hogyan fér hozzá a szellem a tőle teljesen különböző dolgokhoz? A kivezető út ez: a szellemnek vannak bizonyos a priori 
ismeretei, s ennek következtében a dolgoknak úgy kell megjelenniök, mint ahogy a szellem előtt jelennek meg.” (Lenin, 1954, p. 
205). Itt Lenin Kantot, Kant apriorizmusát és magánvaló felfogását, mint objektivizmust védi az empiriokriticisták 
szubjektivizmusa ellen. Aztán persze hozzáteszi, hogy „A materialista egészen feleslegesnek tartja az a priori ismeretek és a 
’magábanvaló dolog’ megkülönböztetését, mert sehol sem szakítja meg a természet folytonosságát, mert az anyagot és a 
szellemet nem két lényegileg különböző dolognak, hanem csak egy és ugyanazon dolog két oldalának tekinti, s így nincs 
szüksége külön fogásokra, hogy a szellemet odavigye a dolgokhoz”. (Lenin, 1954. p. 206). Hogy az anyag és a szellem 
ugyanazon dolog két oldala, abban igaza van, de ezzel még egyáltalán nem ad választ arra, hogy akkor mi a szellem, amely 
magát távolítja el és „viszi oda” a dolgokhoz. Mindenesetre azt ő is látja, hogy az a priori ismeretek feltételezése a szubjektiv 
idealizmussal szemben fontos érv. Mi pedig hozzátehetjük, hogy már csak azért is, mert segít lehorgonyozni a szellemi 
termelést a nembeliségben, amelyből alapjait meríti. 
{566} „Ennek az ő természetének megfelelően kell tekintenünk a véges szellemet először a természettel való közvetlen 
egységében, azután a természettel való {egyéni tudat} ellentétében, végül pedig a természettel való amaz ellentétet mint 
megszűntet tartalmazó, általa közvetített egységében” (Hegel, 1981, p. 22). A „szellem” a természetben mint annak törvénye 
jelen van, a tudattal – szellemi tevékenységgel – bíró lények kifejlődésével azok „megismerő” aspektusaként – de ne feledjük, e 
megismerő aspektust is a világban rejlő törvények hozzák létre, azok működnek benne – szembefordul a világgal, mint 
megismerendővel; majd a világ törvényeinek az egyéni tudat által végrehajtott megismerése során visszatér önmagához. 
Hegel azt is egyértelművé teszi, hogy ez a „visszatérés”, ez a megismerés az egyén véges szellemében mindig csak elkezdődik; s 
az egyén megismerése a Nem önmegismeréséhez, az emberi Nem önmegismerése pedig – feltehetően, de ez persze már 
megszemélyesítés – a világegyetem önmegismeréséhez járul hozzá, abban „fejeződik be”. (Hegel, 1981, p. 22). 
Ha nem tágítjuk ki a gondolatmenet (és a véges szellem – abszolút szellem elkülönítés /lásd Hegel, 1981, p. 29 is/) érvényét a 
világegyetemig, akkor is levonhatjuk azt a következtetést a szellemi termelésre nézve, hogy az egyéni megismerés (bármely 

szellemi termelői mozzanat) az emberi Nem megismerési folyamatában fejeződik be, annak számára való. 
{567} Ugyanabban a tudatban bírom az ént és a világot, „a világban magamat találom meg újra, s megfordítva a tudatomban azt 
bírom, ami van, aminek objektivitása van” (Hegel, 1981, pp. 209-210). 
{568} Hegel Természetfilozófiájában – mint az újkori gondolkodás tévedését – elutasítja ezt a kiindulást. „A szellem fenomenológiájában” 
némileg megértőbben indokolja az általa a korabeli materializmus egyoldalúságával szemben szükségesnek tartott fordulatot: 
„A szellem szemét kényszerrel kellett a földi dolgokra irányítani, és itt megrögzíteni, s hosszú időre volt szükség, hogy azt a 
világosságot, amely csak a földöntúlinak volt sajátja, bevezessék abba a homályosságba és zavarosságba, amelyben az eviláginak 
értelme rejlett, s hogy a jelenvalóra, mint olyanra irányuló figyelmet, amelyet tapasztalatnak neveztek, érdekessé és érvényessé 
tegyék… – Most úgy látszik, az ellenkezőre van szükség, a lélek annyira meggyökerezett a földi dolgokban, hogy csak 
ugyanakkora erővel lehet azt föléjük emelni”.(Hegel, 1973. p. 13). 
{569} A szellem már kezdetben szubjektív és objektív egysége, s így halad szubjektívtől objektív felé. (Hegel, 1981, p. 40). Benne 
van, amit meg akar/tud ismerni. Ez megint a „szellem” értelmezésének minden síkján érvényes. 



{570} A hatalmas hegeli építményben állandóan ez a szerkezet képeződik le az eszmei mozzanat – a reális, differenciált valósulás – 
és a totalitás hármasságában. 
{571} Ennek az „antropomorfizációnak” – mint később erre még visszatérünk – más vonatkozásban vannak problematikus 
következményei. 
{572} Hegel szellemmel áthatott világa ugyanakkor nem azonos a korábbi panteista felfogásokkal. Hegel elődeihez 
képest az aktív alkotó szellem szerepét hangsúlyozva nem a teremtett világot, nem a dolgok világát (azaz potenciálisan az 
áruvilágot) emeli „isteni rangra”, világmozgató pozícióba, hanem a szellemi alkotóerőt, (a szellemi termelés alapját). 
{573} Az „öntudat” a hegeli felfogásban az, amikor a szellem az egyénben testesül meg. A szellem maga az öntudat – hangsúlyozza 
–, az isteni természet ugyanaz, mint az emberi. (Ha az „istenit” a „nembelivel” helyettesítjük be, akkor ez azt jelenti, hogy a 
Nem – a szellemi termelésben – az egyes termelőkön keresztül talál az önmagával való azonossághoz, vagyis e tevékenységeken 
keresztül létezik, s jön létre újra s újra; a Nem lényege, hogy egyénekben, az emberegyének lényege, hogy nembeliségükben 
léteznek, ezért az emberegyén és a Nem „természete ugyanaz”. (Nem és egyén összekötésében Hegel szerint azért is van 
meghatározó szerepe az ideáknak, mert az idealizáció nála egyúttal azt is jelenti, hogy a Nem objektiválja magát – azáltal, hogy 
az egyénekben manifesztálódik). 
{574} Hegel a világ és az ész tevékenységének strukturális azonosságát hangsúlyozza (szerintünk helyesen), de az ideákat úgy fogja 
fel, hogy ezek a dolgok létének céljai (ettől „idealista”, mert nem az ideák a létezők céljai, hanem létük teljessége). Itt Hegel az 
istent, mint a legvégső „megismerőt”, a szellemi termelő analógiájára képzeli el, aki az ideákon keresztül magukat megteremtő 
dolgokon keresztül valósul meg. Ez az önteremtés mint önmegvalósítás (teleologizmus) Hegel egész rendszerét áthatja. 
{575} Hegelnek az „objektív” világhoz való viszonyában már benne van az, ahová a modern fizika csak a 20. században jut el (a 
Hawthorne-effektus tudatosításával), s így Hegelnek még a korabeli fizikával szemben kell megfogalmaznia. (Hegelnek a 
korabeli fizikai szemlélettel folytatott vitájáról lásd: Csikós, 2008, pp. 29, 30, 31). 
{576} Ebből a kettősségből is következik az is, hogy (Hegelnél) a „hamis” nem külön van az „igaztól”, hanem annak 
részmozzanata! (Tudniillik az objektív igazságon belül a „hamis” mindig csak szubjektív elem lehet). 
{577} Mint ahogy megfordítva: a szubjektivitás is az objektivitás terméke. Abban az értelemben is, hogy a világegyetem minden 
szubjektivitása a világegyetem objektív valóságának része, de abban az értelemben is, hogy a szellemi tevékenységen, önnön 
nembeliségén keresztül a szubjektivitás az objektív törvény képviselete, s végül abban az értelemben is, hogy az „objektívtől” 
megkülönböztetett „szubjektivitása” is csak a hozzá viszonyítva „objektív” környezet közvetítésével aktivizálódik, e 
szubjektivitásnak önmaga is csak ezen a „looking-glass self” módon (Cooley) ébred a tudatára. 
{578} Hegel erkölcs definíciója egyébként lényegét tekintve nem különbözik Kantétól, csak sokkal bonyolultabban, összetevői 
összetettebb érzékeltetésével fogalmazza meg – és persze egy másik filozófiai rendszerben): „az erkölcsiség nem más, mint az 
egyének lényegének abszolút szellemi egysége önálló valóságukban: egy magánvalósága szerint általános öntudat, amely egy 
másik tudatban olyan valóságos a maga számára, hogy ennek teljes önállósága van, vagyis dolog a számára, s hogy épp ebben 
tudatában van a dologgal való egységének, és csak ebben a tárgyi lényegben való egységben öntudat” (Hegel, 1973. p.182). 
{579} Hegel azt hangsúlyozza, hogy ha az egyén erőkifejtésében jelenik meg az általános, akkor az általános nem jelenik meg, mert 
akkor az összes többi egyéni ki van zárva. 
{580} Rész és Egész dialektikája mint a Rész és az Egész közötti állandó mozgás jelenik meg Hegelnél. Az Egészből adódó 
szükségszerűséget a részek (s így például az egyének) önállósodása véletlenné, a rész (saját célkövetését meghatározó) 
szükségszerűséget az egésszé növekedés szintén véletlenné teszi, ugyanis ha már Egész vagyok, rendszer vagyok, akkor nem 
követhetem azt a célt, amit részként követtem. (Ebből adódik a Gödel-törvény társadalomtudományi értelmezésének jogossága 
is). Ugyanakkor a szükségszerűséget a Rész mindig az Egészből, az Egész a részeiből igyekszik levezetni. 
{581} Még akkor is, ha tudjuk, hogy Hegel történelemszemlélete túlságosan lineáris, túlságosan bízik a Nem szempontjából való 
előrehaladás szükségszerűségében, s kevesebb figyelmet szentel az elakadásoknak, visszakanyarodásoknak, a véletlenszerű 
eseményeknek, a bifurkációknak, stb. Véleményünk szerint ugyanis, ha mindezt figyelembe vesszük, (és természetesen 
figyelembe is kell vennünk); attól Hegelnek az egyén és a történelem viszonyára vonatkozó, a főszövegben ismertetett felfogása 
nem veszti érvényét. 



{582} Ilyenkor nyer tartalmat az, hogy „Az erkölcsi öntudat, személyes énjének általánossága által, közvetlenül egy a lényeggel”. 
(Hegel, 1973. p. 222) . 
{583} Éppen itt van a különbség az (individualista) relativizmus és a (Hegel által is képviselt) történelmi relativizmus között. Míg 
az individuum-központú szemlélet szerint az individuális cselekvés mércéje maga az individuum, ezért minden individuumnak 
csak relatív igaza lehet, s a következetesen végigvitt individualista relativizmusban ezek a relatív igazságok végső soron 
egyenértékűek; addig a történeti relativizmusban – ahol a cselekvés mércéje a történelem alanya, a Nem – a relatív igazságok 
nem egyenértékűek, mert egy adott hic et nunc konkrétságában az egyéneknek módjukban áll az ott és akkor érvényes objektív 
igazságok felismerése, és hogy eljutnak-e ehhez, vagy sem, ez (a Nem szempontjából) objektíve is minősíti őket. 
{584} Ennek a nem-azonosságnak a lényege az egyén mint egyén, (mint egyedi élőlény) önfenntartási törekvése; létének az az 
oldala, amelyben nem nembeliként, s ennélfogva nem termelőként nyilvánul meg. Ezért Hegel alábbi gondolatai a fogyasztói 
társadalom kritikáját is előrevetítik: Az élvezett gyönyör – írja, s a „gyönyör” fogalmát itt a „fogyasztás”-érték 
megfogalmazásaként általánosíthatjuk – pozitív jelentésben: önmaga tárgyi öntudata. De ugyanakkor negatív jelentésben: 
megszüntette önmagát (Hegel, 1973. p.188). (Hangsúlyozza, hogy az „élvezet” itt az epikureusok szellemi élvezetére is 
érvényes, tehát amikor az egyén „fogyasztói” oldala kerül előtérbe a termelőivel szemben, ez a szellemi termelés esetén is a 
nembelivel való szembekerülés. S amikor az Egyénnek a szükségszerűhöz való viszonya tekintetében határozza meg az 
„élvezet” szerepét, úgy fogalmaz, hogy az egyéniség az élvezet arányában „szétzúzódik” rajta. (A termelés és fogyasztás közötti 
határok persze nem abszolútak: ahogy fogyasztás nélkül nincs termelés, az egyén tárgyi öntudata nélkül nincs a szellem 
önmegismerése és az élvezet – különösen a szellemi élvezet – vezethet a Nemmel való azonosulás fokozódásához is, csak 
akkor távolít ettől, amikor – az egyén önfenntartási törekvésével együtt – öncéllá válik). 
{585} Hegel nem hagy kétséget afelől, hogy ezen a módon nem értékrelativizmushoz, hanem az abszolút értéknek – az 
individuáletikánál megalapozottabb – megközelítéséhez jutunk. „A szellem (…) az erkölcsi valóság” (Hegel, 1973. p.225). A 
„valóságos erkölcsi lényeg” (Hegel, 1973. p.227). 
{586} Rendkívül sűrítetten fogalmazza meg nézeteit az alábbi mondatban: „A szellem, amennyiben a közvetlen igazság, egy nép 
erkölcsi élete; az egyén, amely egy világ”. (Hegel, 1981. p. 227). A mondat első felében nem pusztán arról van szó, hogy az 
egyének szellemi tevékenysége a nép közös szellemi építkezésében egyesül és gyökerezik, hanem azt is hangsúlyozza, hogy a 
nép erkölcsi életéről van szó, vagyis a Nemnek a kollektívum által közvetített azon imperatívuszairól, amelyek az egyéni döntések 
nembeliségét biztosíthatják. A mondat második fele pedig nem csak az egyéni szellemi tevékenység világteremtő 

természetét emeli ki, hanem azt is, hogy az egyén éppen ezáltal – azáltal, hogy minden egyéni szellemi 

tevékenységben is benne van a világegészhez való viszonyítás lehetősége – képes arra, hogy valóban szellemi (a 

Nem szellemi építkezésébe visszacsatolódó) tevékenységet folytasson. A két mondatfél egymásravonatkozásában pedig 
az (az igen mély gondolat) is kifejezést nyer, hogy az egyén világátfogó képessége és a nép erkölcsisége egymásban 

gyökerezik. 
{587} A szabadságeszményt kétségkívül a tőke ereje (és érdekrendszere) juttatta domináns szerepbe, de e domináns helyzetben – 
mint minden absztrakt szimbólum – önálló erővé vált, s így megszülethetett (a még teljesebb szabadság):a tőke ereje alóli 
felszabadulás célkitűzése is. (A hatodik fejezetben szólunk majd arról, hogy ez a kibővített szabadságfogalom miben különbözik a 
polgári szabadságeszménytől. Hegelé mindenesetre alapvetően különbözik abban, hogy nem az individuumból indul ki, s így 
számára a Másik ember nem az egyén szabadságának akadálya, hanem az egyén szabadsága – ami, mint láttuk individualitásában 
szükségképpen korlátos és korlátozó, mert szükségképpen szembe kerül a Nem igazságával – éppen hogy a másik emberben 
folytatódik). 
{588} A történelemben mindenkor világos volt, hogy a szellemi tevékenységnek feltétele a szabadság, s hogy a szellem, még ha a 
testet rabságban tartják is, mindig szabad lehet. A rabszolgaság ideológiai alapjait megtámadó kereszténység születésekor pedig 
az is világossá vált, hogy a szellem szabadságához (és a lélek attól elválaszthatatlan megváltásához) az (isteni) objektív igazság 
felismerésén, elfogadásán át vezet az út. A szellemtől való tömeges megfosztottságot azonban a történelem során sosem 
szüntették meg, (a „ha majd a Szellem napvilága ragyog minden ház ablakán” még Petőfi korában is csak programként 
fogalmazódott meg), így a szellem általános szabaddá tétele arra a társadalomra maradt, amely a szellemi termelőmódot minden 



termelés alapjává teszi, (s ehhez úgy vezet a Nem objektív igazsága, hogy a szellemi termelők az osztálytársadalmak különböző 
partikuláris céljainak alávetett szellemi tevékenység helyett közvetlenül a Nem szempontjainak rendelik alá saját erőfeszítéseiket, 
s – mint bármely kor domináns társadalmi erői – most maguk lépnek fel a Nem általánosságának megtestesítőiként, csak – mint 
látni fogjuk – más korok domináns társadalmi erőivel ellentétben nem egy kisebbség számára kisajátítva ezt a szerepet). 
{589} Az alábbi megfogalmazás pedig egészen mást jelent. „A szabadság egy világ valóságává alakulva a szükségszerűség formáját 
kapja” (Hegel, 1981, p. 293). Itt ugyanis egyrészt arról a trivialitásról van szó, hogy a befejezett cselekvésben, a 
megvalósulásban az eredetileg szabad-szubjektív aktivitás objektivitássá változik, másrészt megint arról az összefüggésről, ami a 
főszövegben szerepel: a szabadság és a szükségszerűség a világban egymást átható természetéről, (ami mellesleg a világ – a 
világszerű /tehát nem tiszta, absztrakt/ létezés – feloldhatatlan ellentmondásosságának az alapja is). 
{590} Amikor a piacgazdaságban a csereérték és a dolgok használati értéke szembekerül egymással, az „igazsághoz” vezető út 
Hegel által bemutatott folyamata is végigkövethető. A használati értékben mindig benne van az „igazság”, amennyiben a 
dolgok használhatósága (s ebben az ember számára való használhatóság csak az egyik aleset) mindig valamilyen objektív 
(természeti) tulajdonságukon (tehát törvényen, igazságon) alapszik. A csereérték ezt a használati értékben rejlő természeti 
igazságot felülírja egy pusztán társadalmi viszonnyal. Ez feltétele a társadalmasulásnak, a természetiből való kiemelkedésnek, ám 
csak a társadalmi embernek a természetihez (a világegyetem objektív igazságaihoz) való visszakanyarodása (de már tudatos, 
társadalmi nézőpontból végrehajtott visszakanyarodása) jelentheti az „igazsághoz” való visszatalálást. Az ember (úgyis mint 
Nem, úgyis mint nembeli egyén) szabadságának pedig mindkettő a feltétele. 
{591} A (polgári) empirizmus kihagyja gondolkodásából a realitásnak a fogalommal való ezen egységét, s ezzel a „szellem” 
szabadságát korlátozza, hozzáköti az esetlegesség világához, alárendeli annak, megfosztja korlátlanságától. (A „fogalmi” itt 
mintegy a nembeli „langue”-ot képviseli az egyéni „parole”-lal szemben). (A polgári empirizmusnak ebben a szemléleti 
sajátosságában egyrészt az ipari társadalom kompatibilitásra való törekvése kerül szembe a kreativitás és szubjektivitás – 
egyébként a polgári társadalomban is fontos – értékeivel, másrészt a társadalomalakító elem kihagyását – és ezzel a végrehajtó 
magatartás preferálását – jelenti). 
{592} Másutt a hiúságot (mint az igazzal szemben a végesben való megmaradás választását), illetve a Szellem elmélyedését 
(individuális) szubjektivitásában nevezi a „Gonosznak”. (Hegel, 1981, pp. 35-36). 
{593} Azokban a filozófiai rendszerekben, amelyekben a világkép része az isten fogalma, az istenkép többszörösen is 
kulcsfontosságú. Nyilvánvalóan meghatározó az etikai premisszák kijelölésében, de értelmezi a világkép összes többi elemét is. 
Ha az Istent, mint Durkheim, a Nem szinonimájának tekintjük, az istenfogalom – amely kinél-kinél a maga alapfogalmainak, 
így Hegelnél a „szellem”-fogalomnak függvényében alakul –, az egész szemléleti rendszer egyik legfőbb kódfejtő kulcsának 
bizonyul. (De nem feltétlenül kell elfogadnunk Durkheim képletét sem, maga Hegel is feljogosít az ilyenfajta következtetések 
levonására, hiszen – az összefüggést a másik oldalról szemlélve – azt hangsúlyozza, hogy Isten természete az ember világából 
/is/ megismerhető). 
„Hegel Istene mindenekelőtt, abszolútumfogalmának megfelelően, egyszerre szubsztancia és szubjektum; ilyenként legfontosabb és 
legpontosabb meghatározása az, hogy szellem. Márpedig a szellem mindaddig csak magánvalóan, lehetőségként létezik, amíg nem 
szellem számára valóan (vagyis nemcsak magán-, hanem magáértvalóan is) létezik. Puszta léte akkor lesz valósággá, ha 
megnyilvánul, megnyilatkozik (kinyilatkoztatja magát), ha kibocsátja magát magából és objektívvé válik. Isten mint abszolút 
szellem tevékenysége abban áll, hogy önmagát mint mást tételezi, de egyben meg is szünteti ezt a másságot – hisz önmaga a más is 
–, megtestesülését visszaveszi önmagába. A természet létmódjában külső, tér–időbeli létezést ad magának, a természetből magát 
kireflektáló emberben pedig véges szellemként öntudatra ébredve visszatér önmagához.” (Csikós, 2008, p. 299). – Ezt a 
gondolatmenetet megint több síkon értelmezhetjük. Közvetlen teológiai jelentésén kívül benne van az emberi Nem 
működésének korábban említett ábrázolása: a konkrét „tér–időbeli” létezésben a Nem egyes tagjainak aktivitása az, ami 
eredményeiben „visszatér”, visszacsatolódik a Nemhez. Ugyanakkor az egész értelmezhető a szellemi termelés alapjellegének: a 
(reflektív) aktivitást indukáló (reflektív) aktivitásnak ábrázolásaként is. Ez az, ami nincs meg a tőkés termelésben, (és a neki 
megfelelő szemléleti rendszerekben), amelyhez nem tartozik hozzá a reflektív aktivitás, (ami az áruviszony világában): a vásárló 
(vásárláson kívüli) aktivitása. A termelés–fogyasztás viszonyban (míg az nem elidegenedett), benne van a Hegel bemutatta 



modell, (sőt, a tőkés világrendszer kialakulásának is kortársa lévén, Hegel éppen azért és úgy ismerheti fel ezeket az 
(ismeretelméleti) összefüggéseket, mert és ahogy azok az árucsere alapjául szolgáló termelés–fogyasztás viszonyban jelennek 
meg), de a tőke felhalmozására irányuló törekvés a termelőt is, a vásárlót is elidegeníti; a vevő „alkotó szellemként” működését 
nem igényli, hiszen rá akarja erőszakolni azt, amit el akar adni, a termelő (munkás) pedig nem – vagy legalábbis mind kevésbé 
szubjektum a folyamatban, mert a tőke-szubjektum számára puszta (tőle idegen) objektummá válik. Így a tőkés termelésben a 
szellem (az aktív szereplő, a tőke, illetve annak szellemi mozzanata) belép a világba, mássá válik, objektiválódik, de a harmadik 
lépés nem történik meg, nem válik magáértvalóvá az elsajátításban. Az igazi szellemi termelés ezért nem (ezért sem) tőkésíthető, 
mert – a Hegel leírta modellnek megfelelően (és a tőke világával ellentétben) – feltételezi azt, hogy a fogyasztó szellem a 
termelő szellemmel egyfajta azonosságban találkozik, s így mind a fogyasztó, mind a termelő a másikban találja meg önmagát. 
(Itt is az történik, ami általában a történelemben: egy termelési mód, – itt a tőkés – szerkezete nyilvánvalóvá, sőt, eszménnyé, az 
absztrakciók síkján felismert igazsággá tesz egy fontos összefüggést, amelynek azonban az adott termelési mód sajátosságai 
ellent is mondanak, s így az eszmény egy új termelési mód kialakításának mozgatórugójává válik). 
{594} A „Másikhoz” való viszonyban is érvényes az a korábban bemutatott dialektika, hogy szubjektum és objektum egymást 
hozzák létre; mint Hegel írja {az aktív alany, a Másikhoz viszonyuló egyén}: Objektivitást ad szubjektivitásának, mint ahogy 
szubjektívvé teszi objektumát (Hegel, 1981, p. 214), s ezáltal felülemelkedik a puszta vágy önzésén (Hegel, 1981, p. 215). Ebből 
következik aztán egymáshoz képesti máslétük megismerése. (A modern – fogyasztói – kapitalizmus apologetikus emberképe 
megáll a „puszta vágy önzésénél”, s ezt tekinti az ember valódi hajtóerejének, jóllehet a korai kapitalizmusban, amikor meg 
kellett teremteni az új társadalmi forma új rendjét, a polgári gondolkodók is komoly erőfeszítéseket fordítottak az „önzésen 
való” citoyen felülemelkedés biztosítására és ennek elméleti megalapozására.) 
{595} Egy más megfogalmazásban: az öntudatos én megvalósítása, „hogy az ember a másik önállóságában a vele való teljes 
egységet szemlélje” (Hegel, 1973. p. 183). 
{596} „Mint Susan Buck-Morss kimutatta Hegel és Haiti című esszéjében, a Haitin lejátszódott sikeres rabszolgafelkelés (ami a a 
szabad haiti köztársaság megalapításával végződött) volt a kimondatlan – s éppen ezért annál hatásosabb hivatkozási pontja 
(avagy láthatatlan Oka) az Úr–Szolga dialektikának, amelyet Hegel először a jénai kéziratokban vezetett be, majd A szellem 
fenomenológiája c. művében fejlesztett tovább. (…) Amikor a francia katonák (akiket Napóleon a forradalom leverésének és a 
rabszolgaság visszaállításának parancsával küldött a szigetre) először közelítették meg az (önmaguk által) felszabadított 
rabszolgák seregét. Mivel először csak valami homályos mormogást hallottak a feketék tömegéből, a katonák azt gondolták, 
biztosan valami törzsi csatadal – de ahogy közelebb értek, rádöbbentek, hogy a feketék a Marseillaise-t éneklik…mire a franciák 
komolyan tanakodni kezdtek egymás közt, hogy vajon a jó oldalon harcolnak-e.” (Žižek, 2009, pp. 90, 91). Žižek elemzésében 
a feketék Marseillaise-éneklése azt jelentette: mi ugyanolyan szabad emberek vagyunk, mint ti, a „szabadság katonái”, sőt, „’Mi 
képviseljük forradalmi ideológiátok legvégső konzekvenciáit, amelyeket ti nem voltatok képesek felvállalni’” (Žižek, 2009, p. 
92), vagyis „mi vagyunk a szabadabbak”. Szerinte ez a hegeli „szolga” erkölcsi fölényének a példája, ami abból adódik, hogy a 
„szolga” immár egyenrangúan szabadnak tudja magát, és szabadon cselekszik (s e szabadságát meg is nyilvánítja, deklarálja és 
demonstrálja). 
{597} Ezt a fordulatot jól érzékelteti az olyan alakok megjelenése a polgári irodalomban, mint Beaumarchais Figarója, vagy a 
XVII–XVIII. század megannyi (uraiknál okosabb, életrevalóbb, emberibb – és önállóan, önkéntesen cselekvő) szolga/szolgáló-
figurája. 
{598} Hegel másutt pontosabban fogalmaz, és egymás kölcsönös elismerését hangsúlyozza, illetve azt, hogy a szabadság akkor jön 
létre, amikor már nincs sem Úr, sem Szolga. 
{599} Ami a másik oldalon az új „Úr”, a pártállam szabadság-hiányosságában is jelentkezett. 
{600} Hegel (és a „szellem” ezen lényegi tulajdonságának bármely más megragadója) itt támaszkodhat – persze a gondolatot 
„világivá” téve – a protestantizmus, vagy akár még régebbre nyúlóan: az unio mystica hagyományára. 
{601} Az ellentmondást persze már Hegel is érzékelte, mert az empirikus polgári állam és az eszményi, fogalmi-etikai „állam” nála 
szemben is állnak (s éppen azon az alapon, hogy saját – a nembeliséghez való kapcsolódás lehetőségét kereső – értékrendjéhez 



közelebb állt a közösségibb jellegű görög állam, /és az abból elvont eszmény/ a polgárság individualizmusra épülő modern 
államánál). 
{602} Ez azt is jelenti, hogy a szellemi termelési mód társadalmában sem az állam, sem a család nem lehet fölérendelt az egyénhez 
képest. Mint a Nem szempontjait (s ezek között a szabadságot is) közvetítő intézmények nélkülözhetetlenek az egyén számára, 
de e közvetítő funkciójukat is csak úgy tudják betölteni, ha az egyén maga is folyamatosan és a szuverén felelősség 
szabadságával konstituálhatja őket. 
{603} Amikor a fogalmi jelentéssík és a termelés jelentéssíkja harmóniában van, törvényei egymással párhuzamba 

állíthatók, ez azt jelenti, hogy egy adott társadalmi paradigma (például a tőkés termelési mód vagy a szellemi termelési 
mód) gondolati kategóriái alkalmasak az adott viszonyok szellemi termelésére és újratermelésére. Amikor azonban 
szembekerülnek egymással, ez arra utal, hogy az adott vonatkozásban nem alkalmasak erre: vagy azért, mert nem ugyanazt a 
paradigmát képviselik – Hegel esetében világosan erről van szó: rendszere legtöbb vonása a szellemi termelési mód, de e 
rendszer néhány eleme, s így például államfelfogása is, (legalábbis részben) a polgári tőkés termelési mód gondolati 
paradigmájához tartozik –; vagy egyszerűen új kategóriákra van szükség. (Másként fogalmazva: Hegel szemlélete adekvátabb a 
szellemi termelési mód társadalmával, mint a tőkés polgári társadalommal, de szemléletileg még nem tud kilépni a rendszerből – 
mert az ő körülményei között még annyira sincs „hova”, mint Marxék esetében –; s így az általa látott ellentmondást az általa 
eszményiként felfogott és a polgári között lényegében az eszmény és a valóság ellentétében, azaz egy rendszeren belül ragadja 
meg – ettől még kétségkívül igaz az is, amit ő ír le –, s nem két rendszer különbségeként. Ezzel viszont közvetve mégiscsak részesíti 
az „eszményiből” az általa elemzett közvetítéseket, mert egy történelmi korszak intézményei – és általában: közvetítésformái – 
mindaddig /objektíve is/ részesülnek az idealitásból, amíg nem jelenik meg a náluk jobb lehetősége). 
{604} Az „erkölcs” szerepének meghatározásában megint csak nehézséget okozhat, hogy a kategória legalább három síkon 
értelmezhető. Egyrészt jelenti az egyén erkölcsi természetű döntéseit (és ezekből összeálló egyéni erkölcsét); ez azonban 
értelmezhető és (erkölcsileg) értékelhető egy társadalom, egy korszak vagy egy társadalmi csoport „erkölcse”, erkölcsi rendszere alapján 
is (mindezek az erkölcsi rendszerek relatív érvényűek, s mint ilyenek, például a jogrendszerrel együtt „középfajú” 
közvetítéseknek tekinthetők); ám értelmezhetők „örök” erkölcsi értékek (illetve a világegyetem ezekben megjelenő törvényei) alapján 
is, (ebben az értelemben beszélhetünk arról a főszövegben említett „erkölcsiségről”, amely felülírhatja a partikularitásokat). 
{605} Ugyanígy: a család ábrázolásában is jelzi azt a kettősséget, hogy egyfelől a család közvetíti az egyénhez a nembeliséget, 
másfelől azonban a család (saját partikuláris érdekei képviseletében) szembe is kerülhet a Nemmel, sőt, a Nemnél kisebb, de a 
családnál tágabb egységekkel (község, állam, nép, stb.) is. Az egyének összeszerveződésének minden szintjén létrejön ez a 
kettősség, és ezt Hegel így is látja; hogy mégis időnként az a a benyomás keletkezik, mintha túlságosan idealizálná az egyes 
közvetítéseket, ez – mint nemsokára látni fogjuk (lásd pl. a 622. lábjegyzetben) – abból adódik, hogy abban az értelemben 
valóban idealizálja őket, hogy számos megfogalmazásban az egyes társadalmi jelenségek ideáltipikus formáit írja körül. 
{606} Az egyéni cselekvés erkölcsi értékét illetően (jóllehet fentebb láthattuk, hogy a történelmileg relatív objektív igazság 
fogalmával meg tudja alapozni ezt az erkölcsi értéket) kételyei vannak. Azt az ontológiai ellentmondásosságot, amit az emberi 
Nem individualitásokban létezése eleve jelent, individuáletikai és logikai síkra helyezi, s ezáltal problematizálja. Egyrészt 
ellentmondást mutat ki az erkölcsi parancsok törvény jellege és a parancsok szerint élni próbáló egyének gyakorlatának 
esetlegessége között (de ez csak az individuum szempontjából jelent feloldhatatlan ellentmondást, a Nem szempontjából ez a 
természetes). Ugyanakkor hasonló ellentmondás jön létre az összefüggés másik irányában is: nem csak az esetleges-individuális 
gyakorlat teszi lehetetlenné a törvény érvényesülését, de a törvény-jelleg másfelől lehetetlenné teszi a szabadságot, márpedig 
erkölcsi cselekvés csak a szabad akarat alapján lehet: a törvény szabad elfogadása, ha csak ez helyes, nem szabadság, ha más is 
helyes, akkor nem törvény. A megoldás az erkölcsiség két különböző síkon való értékelése, az ellentmondás két tagjának (az 
individuumnak és a Nemnek, az individuáletikának és a nembeli etikának ketté bontása. Ennek egy lehetőségét vázoltuk fel a 
„Túlélési stratégiák”-ban, s fentebb e fejezetben is jeleztük alkalmazhatóságát, az alábbiakban más oldalról igyekszünk 
megvilágítani). Hegel úgy fogalmazza meg, hogy az erkölcsi parancs nem tud parancsként, az általános törvény általános 
törvényként működni, mert egyénként nem tudhatjuk, mi az általános jó. (Hegel, 1973. pp. 216-218). Ez az ellentmondás 
feloldható, ha elfogadjuk, hogy az „általános jó” nem az egyén számára van: nem parancs, nem törvény az ő számára. De attól 



még ez az „általános jó” – a Nem számára – nagyon is valóságos létezéssel bír. (A Nem síkján „a Nemnek minden szerepre, 
minden egyén sajátos nézőpontjára szüksége van. Mivel ez a Nem síkja, ezen a síkon /hiszen az egyén nézőpontja nem lehet 
azonos a Nemével/ az egyén nem tudja eldönteni, hogy a saját szerepe pozitív-e vagy sem. /…/ A második sík azonban az 
individuáletika síkja; ezen a síkon, tehát kizárólag magára a cselekvő egyénre vagy csoportra vonatkozó érvénnyel/ a cselekvő 
egyén vagy csoport el tudja dönteni, hogy mi a Nem szempontjából helyes /nem azért tudja eldönteni, mert ’felemelkedik’ a 
nembeliséghez, hanem azért, mert benne van a nembeliség/. A két síkot azonban nem szabad összekeverni.)” (Kapitány–
Kapitány, 2007, p. 181). Igazságtalanok lennénk Hegellel szemben, ha nem vennénk észre, hogy az egyén és a Nem 
viszonyának dialektikáját persze ő is számos ponton ábrázolja. Például megállapítja, hogy: ha minden kötelességre figyelünk, 
ezek ellentétben lévén, valamelyiket mindig sérelem éri. Következésképpen a lelkiismeret „nem ezt vagy azt a kötelességet 
teljesíti, hanem a konkrét helyest tudja és teszi.”, miközben „lemond arról a tudatról, amely a kötelességet és a valóságot 
ellentmondónak fogja fel.” (Hegel, 1973. p. 325) (Kiem.: K. Á. – K. G.). Vagyis itt nagyon hasonlót mond, mint mi a fenti 
gondolatmenetben: az egyén lelkiismeret-vezérelte cselekvésében – felfüggesztve annak tudatát, hogy egyetlen egyéni cselekvés 
sem lehet tisztán „nembeli” –, a (nembeli szempontból) „helyest” tudja és teszi (erre csak azért képes, mert benne van a 
nembeliség) – jóllehet ez (az egyén cselekvése lévén) továbbra sem lesz azonos a Nem szempontjával. 
{607} Hegelnek a szellemi termelés a világ, a társadalom adott formáit állandóan átalakító, „termelő” természete melletti kiállása 
egyértelmű. Amikor (Spinoza kapcsán) a polgári természetelv bírálatát nyújtja, éppen e tekintetben jelzi a tőkés-polgári 
társadalom korlátait, megállapítván, hogy a természettel való egység átélése (Spinoza panteizmusában) természetes 
kiindulópont, de hiányzik belőle a szubsztancia haladása immanens fejlődéséhez (Hegel, 1981, p. 46). 
A polgár (a tőkés termelő) a jelent abszolutizálja, saját világát bornírt módon öröknek és abszolút értékűnek tekinti, annak 
viszonyait nem akarja átalakítani, „termelni”. Számára a saját világa a „nembeli”, amin nincs mit változtatni. Ám a Nem 
fejlődése nem állhat le ebben az önazonos polgári világban. Hegel úgy mondja: Isten nem oldódhat fel a természetben. A 
panteizmusból a szubsztancia mint szubjektum és szellem meghatározását hiányolja. (Hegel, 1981, p. 365). A panteizmusból – 
Isten és a természeti matéria azonosításából – egyébként vagy az anyagi világ mindenhatósága következik: ami megfelel az ipari 
termelés étoszának; vagy az isten teljes azonosulása a világgal, teljes materializálódása (ahogy a csereérték hat át mindent). De – hívja 
fel a figyelmet Hegel – éppen a szellemi mozzanat hiányzik belőle. (Korábban láthattuk, hogy a tőke világából ugyan nem hiányzik 
teljesen a szellemi mozzanat, s ameddig a polgári világ a Nem érdekei szerint – és a szellemi termelőkkel összhangban – 
meghaladja a korábbi társadalmi formációk korlátait, addig ez a világ „a szellem világa is”; de a „szellem” a tőkés társadalom 
ellentmondásai következtében a polgári társadalomban állandóan szembekerül saját lényegével, és a tőkés szerkezetben nem 
tud önnön természete szerint kiteljesedni. Így a par excellence polgári ideológiák nem tudnak vele igazán mit kezdeni). 
Visszatérve Hegel panteizmus-kritikájához: azt Hegel is elismeri, – lásd fent –, hogy az anyagi világ és az isteni törvény 
egymásból megismerhető, de – hangsúlyozza – a kulcsmozzanat nem a természet, mint totalizált objektum, hanem a 
szubsztancia és a szubjektum, (vagyis az ember nembelisége és szellemi aktivitásai). 
{608} Számunkra éppen azért fontos a véleményünk szerinti hibákig menően végigkövetni Hegel világképének és 
erkölcsfelfogásának lényeges elemeit, mert rendszere az egyik értelmezési síkon a szellemi termelési mód szemléletének egyik 
első megjelenése, s a szellemi termelési mód kifejlése egyrészt feltételezi e termelési mód logikájának és összetevőinek 
megértését (az adekvát filozófiai absztrakciók síkján is), másrészt annak megértését is, hogy hol csúszhat félre, zsákutcás 
megoldásokba ez a logika (s az ezzel való szembesülés) különös fontos az erkölcsi összefüggések vonatkozásában). 
{609} A „cél szentesíti az eszközt” gondolattal ellentétben megőrzi az objektív etikai megítélés lehetőségét és alapkritériumait – a jó 
jó, a rossz rossz marad –, de felülírva a történelem szempontjával lehetőséget ad olyan értelmezésre, amelyben (a „haladás” 
értékét fölé helyezve az egyén etikai döntése tartalmának) nem tud érvényesülni (a 606. lábjegyzetben kifejtett) etikai dialektika. 
{610} Hegel az egyéni és a nembeli szükségképpeni erkölcsi ellentmondását egyrészt „tudatos” és „tudattalan” kettősségében 
gyökerezteti, másrészt az emberi és isteni törvény szükségszerű ellentmondásának fogja fel, amely a cselekedetben 
szükségképpen létrejön. Hegel ezt úgy értelmezi, hogy az egyén cselekedete szükségképpen bűnös, s az egyén és nem általa 
megsértett egyensúlya úgy áll helyre, hogy elismeri bűnösségét, vagyis a törvényt. (Hegel, 1973. pp. 240-242). Ezzel a megoldással 



megint alárendeli az egyént a „törvénynek”, az egyéni etikát a nembeli etikának (jóllehet nem totálisan, mert másutt azt is 
hozzáteszi, hogy a törvény általánossága ellen lázadó igaza is hozzátartozik az egyensúlyhoz). 
{611} Ez egyébként – másképpen – Hegelnél is így van, amikor azt hangsúlyozza, hogy „A törvény, amely a személyes én 
kedvéért van, nem pedig amelynek kedvéért van a személyes én”. (Hegel, 1973. p. 326). Vagyis a „törvény” csak a személyes 
énen keresztül tud realizálódni, tehát „több is”, meg nem is annál. 
{612} Másutt: az „általános öntudat”: a Szellem, mint „önmaga községe”. (Hegel, 1973. p. 397). 
{613} Madách Az ember tragédiájában nagyon hasonló megoldáshoz jut el. S Hegel is azt hangsúlyozza, hogy ami az abszolút 

morális célokat illeti, azoknak nem is a világban való megvalósulása a cél, hanem a tudása a lényegnek, az általános 

akaratnak. (Hegel, 1973. p. 326). És ebben alighanem igaza is van. 
{614} Az emberi test sejtjein keresztül létezik, s a sejtek működését meghatározza, hogy milyen testnek a részei, de a sejtek nem 
azonosak az emberi testtel. Az analógia persze sánta, az emberegyén nem egészen úgy része a társadalomnak, a Nemnek, ahogy 
a sejt az ember testének, hiszen éppen szellemi tevékenységein keresztül tudatosan is tud azonosulni a társadalommal, a Nemmel. 
Ez az azonosulás azonban nem azonosság, s annyiban érvényes a hasonlat, hogy ahogy a sejt sem képes a maga individualitásába 
befogadni a test egészét, úgy az emberegyén sem a Nemet, s bár szubjektíve átérezheti az azonosulást, s bár objektíve is képes 
az Egész érdekében cselekedni, sosem képes annak alanyiságát azzal azonosként képviselni (már csak azért sem, mert az nem olyan 
individualitás, mint ő maga). Az egyén, mint rész, szükségképpen szűkebb, mint a Nem, amelynek része, de (erkölcsi) aktivitása 
– mivel a Nem rajta keresztül tud megnyilvánulni – nem alacsonyabb rendű. 
{615} A brahmanizmus Trimurtíjában – talán nem véletlenül – éppen e három (Brahmá, Visnu és Síva „isteni” attribútumaiban 
elkülönített) funkció egyesül. 
{616} Elvben mérhetjük az állam működésének értékét azzal, hogy mennyire tudja összehangolni az általános érdeket a 
partikulárisokkal, (s lehet, hogy Hegelnek éppen ez a célja). Ha azonban elfogadjuk azt, hogy az állam, mint partikularitás, nem 
képes a Nem szempontjait képviselni, akkor ez az „összehangolás” sem lehet az állam feladata. 
{617} A szellemi termelési mód jellegzetes megismerésmódjában ez azt jelenti, hogy: nyitva hagyni további értelmezéseknek. 
{618} Ennek nagyon érzékletes kifejtését lásd például a dogonok kultúrájában. 
{619} Az állatvilágban is meglévő affektivitás, a minden élőlényt jellemző vitalitás és integritás az embernél – azáltal, hogy az 
ember nembeli lény (vagyis hogy az emberi Nem önálló – egyénei feletti, de azok individualitása által megvalósuló – 
alanyiságként szerveződik meg), olyan másfajta affektivitássá, vitalitássá és integráló erővé szerveződik, amelyből az egyes 
ember csak azáltal részesül, hogy tagja e Nemnek: ezt jelenti az, hogy az ember érzelmei emberi érzelmek, hogy vitalitásában nem 
pusztán az egyes élőlény vitalitása, hanem az egész Nem önfenntartási energiái mozgósítódnak, s hogy minden emberi 
cselekvésnek a Nem érdekei adnak értelmet. (Emberi értelemben vett) lelke, (emberi értelemben vett) tulajdona és hatalma csak 
az embernek, az emberi Nem tagjának van. De alapjai persze ennek is az állatvilágban gyökereznek. 
{620} Amikor a „tulajdon-, és hatalomnélküliek” humanitásának, emberies érzelemnyilvánításainak megannyi példájára gondolunk, 
nem feledkezhetünk meg arról, hogy emögött is mindig ott találunk vagy relatív tulajdonokat és relatív hatalmakat, vagy azt 
látjuk, hogy a szolidaritás első lépései közé tartozik valamilyen kollektív tulajdon vagy ellenhatalom létrehozása. Az anarchistákat 
motiváló egyenrangúság eszménynek helyesebb megfogalmazása a „tulajdont és hatalmat mindenkinek!”. (Már Fichte is 
megfogalmazta, hogy mindenkit tulajdonossá kell tenni, mert csak akkor lehet szabad). 
{621} „Az általános természeti lélek csupán az egyes lelkekben lesz valóságos” (Hegel, 1981, p. 51). 
{622} Ez egyébként mindennel így van, s a rész és egész közti szükségképpeni ellentmondás, (ami a dolgokat belsőleg is 
ellentmondásossá teszi) szükségképpen szembeállítja egymással az „idealisták” és az „empiristák” igazságait. Az idealistáknak 
ugyanis igazuk van abban, hogy minden társadalmi jelenségnek van egy „ideáltípusa”, s ez valóságosan is létezik, hat. A tulajdon 
és a hatalom ideáltípusa valóságosan is közvetíti a Nem összetartozását. Ez azt jelenti, hogy ha ideális formában létezne, mindig 
ezt tenné, a valóság sosem-ideális, mindig számtalan tényező kereszttüzében alakuló formáiban pedig lehetővé teszi ennek az 
összetartozásnak átélését. Azok az idealisták, akik ebből az ideáltípusból indulnak ki, jogosan állítják tehát, hogy az adott 
jelenség ideáltípusa pozitív építőerő az emberiség építkezésében. Azok az empiristák viszont, akik arra koncentrálnak, hogy a 
valóság különböző hatásai következtében milyen konkrét formákat ölt az, aminek fogalmát az ideáltípus tartalmazza, 



ugyanilyen jogosan korholhatják a csak az ideális formát látókat apologétáknak, kimutatva azt, hogy a valóságban szinte 
sohasem lehet találkozni az ideáltípussal, s az adott jelenség különböző hatásokhoz idomult konkrét megjelenésformái 
éppenséggel nagyon destruktív, az eredeti ideállal éles ellentétben álló működéseket (is) jelenthetnek. (S például a „tulajdon” 
vagy a „hatalom” a valóságban a Nem összetartozását romboló, egyes egyének és csoportok „önző” érdekeit szolgáló erővé 
torzul). Az utolsó fejezetben még visszatérünk arra, hogy mit jelenthet a „tulajdon” és a „hatalom” pozitív szerepe (és 
mellőzhetetlensége) a szellemi termelés szempontjából. 
{623} A „léleknek” (csak úgy mint a szellemnek) működéséhez nélkülözhetetlen a test, de mégis azzal viszonyba kerülő, külön 
erőként tételeződik. (Miként a társadalomban elválik a fizikai munkától mind a szellemi munka, mind a tulajdon /és a 
hatalom/. De a tulajdon /és a hatalom/ különválása a munkától csak átmeneti fok lehet azon az úton, amely az egyének és a 
Nem közti kézben-tartott, „termelt” összhang világához vezethet. „A lélek, testiségének tagadása révén a magával való tiszta 
eszmei azonossághoz emelkedik, tudattá, énné lesz, s másával szemben magáértvaló.” (Hegel, 1981, p. 42). De még reflektált, 
nem teljesen magáértvaló, „még nem valóságos szellem”. (Hegel, 1981, p. 42). Hegel korában a szellemi termeléshez, a „szellem 
felszabadulásához” vezető egyetlen út, a korabeli szellemi lét egyetlen bázisaként a (tőkés) tulajdon jelent meg. Hegel ennek 
megfelelően is fogalmaz így: „A lélek a szubsztancia a szellem minden elkülönböződésének és egyedivé-válásának abszolút alakja, 
úgyhogy a szellem a lélekben találja minden meghatározásának anyagát, s a lélek e meghatározás átható, azonos eszmeisége 
marad”. Ám mivel azt is látja, hogy a Nem érdekei szempontjából meg is kell haladni a tőkés tulajdon világát, a következő 
mondatot is hozzáteszi: „De ebben a még elvont meghatározásban a lélek csak alvása a szellemnek; Arisztotelész passzív noúsz-
a, amely lehetősége szerint minden” (Hegel, 1981, p. 44). Másutt: „A lélekszerű elválik a szellemtől s magáértvalóan tételeződik” 
és „azt a látszatot kelti magáról, hogy az, ami a szellem valójában – tudniillik az általánosság formájában önmagáértvaló lélek” 
(Hegel, 1981, p. 138). Ismét másutt úgy fogalmaz, hogy a lélek a még nem szabad szellem. Vagy: „a szellem mint a lélek és a tudat 
igazsága” (Hegel, 1981, p. 226). 
{624} „Az egyes és az általános léte közötti aránytalanság már a betegségben is megmutatkozik. A betegség Hegel szemében a rész 
önállósulása az egésszel szemben (nem-egészség), ami mindig csak átmeneti lehet: vagy visszaáll a külső létezésnek a nemnek is 
megfelelő, arányos viszonya, vagy az egyén meghal. ‘Az egyes szervezet akkor van a betegség állapotában, ha rendszereinek vagy 
szerveinek egyike a szervetlen hatalommal való konfliktusban felizgulva, elszigetelődik s megmarad különös tevékenységében az 
egésznek tevékenységével szemben, s ezzel meggátolja az egésznek folyamatosságát és minden mozzanaton átmenő 
folyamatát’”. (Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai II p. 529-530) (Csikós, 2008, p. 37). 
{625} S – miként szellem és lélek konfliktusa a testben, akként – ily módon ellentmondások keletkeznek a munka, a termelés 
világában is. E hasadással jön létre a tulajdon (és hatalom) öncélú dominanciáját megvalósító, (s ezen az úton mindinkább 
antihumánussá váló) kapitalizmus és a szellemi termelés antagonizmusa, s amit Hegel a „test” belső meghasonlásáról állít, az 
egy szimbólum-olvasatban vonatkoztatható a társadalmi folyamatokban a „test” szerepét betöltő (fizikai) munkavégzőkre is, 
akik – miután különválasztattak-megfosztattak mind a szellemi termeléstől, mind a tulajdontól, de ők maguk mindkettőnek így 
vagy úgy alávetve, mindkettőtől függésben léteznek, így – szellemi termelés és tulajdon ellentétét belsővé téve, belső 
hasadásként élik meg, amely a társadalmi gyakorlatban vagy a szellemi termelés vagy a tőke oldalára viszi őket, belső ellentmondást 
keltve a munkásosztályban is. (A munkásosztály társadalmi-történelmi szerepét illetően ezt a – szimbolikus – diagnózist 
pontosabbnak, a marxi leírásnál az empirikus valósággal jobban összhangban lévőnek érezzük). 
{626} Hegel azt fejtegeti, hogy a testre szükség van, (nem helyes vele ellentétben lenni, ahogy az aszkéták teszik), mert „a szellem 
csak azáltal önmagáértvaló, hogy az anyagit – részint mint saját testiségét, részint mint külvilágot általában – szembehelyezi 
magával, s ezt az így megkülönböztetettet az ellentét és annak megszüntetése által visszavezeti a magával közvetített egységhez” 
(Hegel, 1981, p. 187). Ahogy az egyes ember szelleme nem létezhet fizikai teste nélkül, ugyanúgy nem tud magáértvalóvá lenni 
a szellemi tevékenység a társadalomban sem, ha nem a termelésre (a fizikai javak termelésének valóságára) vonatkozik, amit úgy 
és akkor „szüntet meg, s vezet vissza a magával közvetített egységhez”, hogy és amikor a szellemi mozzanat áthatja a termelés 
egészét. 
{627} Az egyszálúsítás Hegel gondolatmenetében benne rejlő veszélyét Csikós Ella azzal az aforisztikus gondolattal jellemzi, hogy: 
„a hegeli ész a fogalom olyan absztrakciós szintjén mozog, ahol az észnek nincs többes száma.” (Csikós, 2008, p. 103). De ő 



még ezt is hozzá teszi: „A kíváncsian nyitott és optimista hegeli ész (akárcsak, mint majd látjuk, a whiteheadi ész) egyet nem 
ismer el: a lét abszurditásának lehetőségét, a dualitások összeegyeztethetetlenségét, a világ gondolati darabokra hullását”. (Csikós, 
2008, p. 103). És ezt – a dekonstrukciók világában élvén – Hegel igen fontos pozitív tulajdonságának is értékelhetjük. 
{628} Ha csak nem az összes tényező hatásainak eredőjét nevezzük „szükségszerűségnek”, ami viszont üres tautológia. 
{629} A gondolati ellentmondás csak a „megfelelő idő” feltételezésében (és az igazság ebben kifejezett egyszálúsításában) 
keletkezik, mert különben „az igazság” megismerhetőségének-megismerhetetlenségének ellentmondását Hegel kétszeresen is 
feloldja. Egyrészt azzal, hogy a megismerést nyitott folyamatnak, állandó mozgásnak ábrázolja (lásd pl. Hegel, 1973, p. 95), 
másrészt feloldja az egyén és a Nem dialektikus viszonyában is, miszerint az egyén, mint erről fentebb szó volt, megismerheti a 
világ igazságait, és szubjektíve gondolhatja azt (és ezt is kell gondolnia), hogy amit megismert, az „az” igazság, ugyanakkor a 
Nem számára ez nem „az” igazság, csak az igazságok egyike, amit a többi igazsággal szintetizálni kell. Ami viszont – éppen e 
szintézis eredményeként – a Nem „igazsága”, ehhez per definitionem a Nem egyetlen tagja sem juthat el. 
{630} Amúgy Hegel is kimondja, hogy „az” igazság megismerése lehetetlen (lásd Hegel, 1973, p. 47), de ha ez így van, akkor az 
előző gondolatmenet sem tartható. 
{631} Ez erősen kérdéses. Mint Žižek rámutat: míg Kantnál „a ’világpolgár-társadalom’ nyilvános tere az egyetemes egyediség 
paradoxonját mutatja meg, azaz azt, hogy hogyan lehetséges, hogy egy egyedi szubjektum mintegy megkerüli a különös általi 
közvetítést, és közvetlenül az Egyetemes szférájába lép (…) a ’nyilvános’ szféra egyetemességében az ember szubsztanciális-
közösségi identitásából kilépő, sőt, azzal szembeforduló egyedi individuumként vesz részt. Az ember csak akkor létezhet 
valóban egyetemesként, ha radikálisan egyedi, egyedülálló, mintegy a közösségi identitások réseiben”. (…) „ebben az 
értelemben az állami szféra viszont ’magánszféra’ a maga sajátos természete szerint: az Állam adminisztratív és ideológiai 
apparátusai a szó legprecízebb kanti értelmében az ’ész magánhasználatának’ szervei.” (Žižek, 2009, pp. 85,86). Kant tehát itt 
közelebb jár a szellemi termelési mód etikájához, mint az Államot közbeiktató Hegel. 
{632} Az egyéni és az abszolútum viszonya mindig azt is tükrözi, hogy a társadalmi viszonyok a társadalom deviáns ellenségei 
számára milyen mozgásteret nyújtanak. Mint ezt már más vonatkozásban érintettük, amikor egy társadalom kibontakozik, 
dominanciára tesz szert, akkor a humanizmus megerősödése; hanyatlása idején az antihumánus tendenciák, devianciák terjedése 
jellemzi. A Hegel által leírt (a vallásra vonatkozó és a romantika sajátosságait mutató) „boldogtalan tudatban” a szellemi 
termelő leválása érhető tetten a burzsoáról (ami Kantnál még nem következett be). A romantikában a szellemi termelő 
egyszerre éli át saját öntudatának ébredését, és azt, hogy a környező világ nem az ő világa. Ez egyértelmű diszharmóniát hoz 
létre a szellemben, amire aztán a világ mind több diszharmonikus jelenségében „ismer rá”. (A fejlődés egy másik körén a mai 
szellemi termelők élménye nagyon hasonló; nem véletlen a romantika huszadik századvégi reneszánsza). 
{633} Hegel szellemi építményéhez méltatlan volna, ha ehelyütt részleteznénk szövegeinek azon passzusait, amelyek túlságosan 
saját koruk foglyai, amelyekben saját társadalma férfi–nő viszonyainak, vagy szülő–gyerek viszonyainak abszolutizálásával olyan 
megfogalmazásokhoz jut, – nem beszélve európai etnocentrizmusáról, és (lutheránus) kultúrfölény-tudatáról –, amelyek az 
azóta eltelt két évszázad tapasztalatainak birtokában meglehetősen túlhaladottnak tűnnek. 
{634} Az egyének ilyen kölcsönös elismerését feltételezi a hegeli „általános öntudat”. 
{635} Ennek a felismerésnek az értelmében mondtuk korábban azt, hogy – bár az egyén nem tud azonos lenni a Nemmel, de – képes 
a Nemmel való azonosulásra. 
{636} Még egyszer hangsúlyozzuk, a „szellemi termelési mód” a szellemi és fizikai munka közti hasadás feloldása is. Az ember a 
fizikai munkában is felismeri és alkalmazza az objektív törvényeket, de éppen ez a fizikai munka szellemi mozzanata. A fizikai 
és szellemi munka osztálytársadalmi szétválasztása során a fizikai termelőket megfosztják a szellemi munka jelentős részétől, s 
ezzel (legalább részben) annak öntudatától is, hogy tevékenységük törvényfelismerés, a törvények felismerését a fizikai munkától 
elszakított szellemi termelők privilégiumává téve. A szellemi termelési mód azáltal, hogy minden termelés alapjává a szellemi 
termelést avatja, megszünteti a fizikai munkavégzés ezen megfosztottságát. Ugyanakkor a szellemi termelés azt is feltételezi (és 
ezért lehet a hasadás megszüntetését éppen a szellemi termelésre építeni), hogy a társadalmi viszonyok is termelés tárgyaivá lesznek 
(ezt a mozzanatot a fizikai munka nem tartalmazza – és éppen ezért is kerülhet ellentmondásba az osztálytársadalmakban a 
termelőerők fejlődése a társadalom viszonyaival). 



{637} Csikós Ella részletes elemzésben mutatja ki, hogy egy évszázaddal később Whitehead – lényegében a hegeli filozófiától 
függetlenül – miként jut a Hegelével igen sok ponton párhuzamos gondolatokra. Hegelnél a szellem mint a dolgokat 
meghatározó törvény és az azt „megismerő” (önmagát megismerő) szubjektum volt a mindenek elé helyezett kiindulópont, 
amire azt mondhattuk: az emberegyének létét megelőző és meghatározó Nem és a szellemi termelésben (mint megismerő 
tevékenységben) megnyilvánuló nembeliség kifejeződése. Whiteheadnél – a szellemi termelés egy másik fontos sajátosságát, 
kreatív természetét kiemelve – nagyobb hangsúly esik a szellemi termelés termelés-mozzanatára (nyilván már csak azért is, mert az 
ő korában a szellemi termelés már egyre meghatározóbb és egyre szemmel láthatóbb szerepet játszott valóban a termelésben 
is). A Nemből való kiindulás Whiteheadnél is azt jelenti, hogy az „általános elv”, a „törvény” a kiindulópont. Azzal pedig, hogy 
a megismerő ész hajtóerejeként a „kíváncsiságot” emeli ki, azon motivációk egyikét nevezi meg, amelyek a szellemi termelési 
módban reálisan kérdésessé tehetik a kapitalizmusban domináló gazdagság- és siker-motivációk „mindenek fölött való” voltát. 
Ebből következik az is, hogy Whitehead is olyan szellemi építkezésben gondolkozik, (s mint erről korábban szó volt, a szellemi 
termelési mód kibontakozásának ez fontos feltétele), ami a polgári-tőkés paradigma verseny-szemléletével ellentétben az egyes 
szellemi teljesítmények szintetizálására irányul. 
A szellemi termelési módnak az ipari kapitalizmussal közös vonása az, hogy a „haladásra”, (tovább)fejlődésre épül. Ez ebben a 
formációban nem jelent feltétlenül „bővített újratermelést” (a „fenntartható fejlődés” gondolata már a kapitalista paradigmától 
való eltávolodás megnyilvánulása), sőt, a társadalmi viszonyok (szellemi) termelése esetenként éppen az anyagi termelés 
szűkítésére is irányulhat. A „haladás” azonban nagyon lényeges eleme, hiszen a szellemi tevékenységek egyik lényege (és a 

különböző típusú szellemi tevékenységek közös nevezője) az építkező – mindig tovább építkező – aktivitás. Ebből 
viszont az következik, hogy az innováció nemcsak fontos eleme, hanem szemléleti meghatározója is lesz a világképnek, s ha 
Hegel és Whitehead filozófiájának közös eleme a (materialista atomizmussal szemben) a folyamat-jelleg kiemelése, ez éppen ebből 
is következik. 
A „szellem” lényegéhez tartozó nyitottságot egyébként érzékletesen jellemzi Deleuze és Guattari, amikor – az előző fejezetben 
idézett gondolatmenetükben – „az igazság birodalmával” a „szellem köztársaságát” szembeállítva azt hangsúlyozzák, hogy az egyes 
egyének szellemi tevékenységén keresztül a „szellem” állandóan továbbépítkezik (és továbbépíti az „igazságot”). (Deleuze-
Gauttari, 1996, p. 375). 
{638} „in the contemporary era, and in the context of communicative and interactive production, the construction of concepts is 
not only an epistemological operation but equally an ontological project. Constructing concepts and what they call ’common 
names’ is really an activity that combines the intelligence and the action of the multitude, making them work together.” (Hardt–
Negri, 2001, p. 302) (Deleuze and Guattari: What Is Philosophy?) Virno lényegében ugyanezt hangsúlyozza az „általános 
intellektusról” szólván: „It consists in making Intellect resonate precisely as attitude. Its only ’score’ is, as such, the condition of 
possibility of all ’scores’. (…) Intellect becomes public when it joins together with Work; however, once it is conjoined with 
Work, its characteristic publicness is also inhibited and distorted. (…) General intellect is the foundation of a kind of social 
cooperation that is broader than the social cooperation based specifically on labor – broader and, at the same time, entirely 
heterogenous. (Virno, Paolo: Virtuosity and Revolution: The Political Theory of Exodus, in Virno–Hardt, 1996, pp. 195-196). 
{639} A Tőkében például így ír: „Mi a munkát olyan alakjában tételezzük fel, amelyben az kizárólag az ember sajátossága. (…) A 
munkafolyamat végén olyan eredmény következik be, amely megkezdésekor a munkás elképzelésében, tehát eszmeileg már megvolt. 
A munkás nem csak egyszerűen megváltoztatja a természeti dolog formáját, hanem a természeti dologban saját célját is megvalósítja, 
amelynek tudatában van, amely törvényként meghatározza cselekvésének módját, s amelynek alá kell rendelnie akaratát. S ez az 
alárendelés nem elszigetelt művelet. A dolgozó szervek erőkifejtésén kívül a munka egész tartama megkívánja a figyelemben 
megnyilvánuló céltudatos akaratot, mégpedig annál inkább, minél kevésbé ragadja magával a munkást a munka saját tartalma s 
végrehajtásának módja, mennél kevésbé élvezi tehát a munkát, mint testi és szellemi erői játékát”. (Marx, 1951, p. I/192). 
Ebben a leírásban több figyelemreméltó elem van. Egyrészt világosan látható belőle, hogy a termelőmunka a kiinduló 
premissza (mint kizárólagos emberi sajátosság). Másrészt amit leír, az jellegzetesen szellemi tevékenység (is), (és nem 
különbözik a szellem Hegel által ábrázolt tevékenységének egyik olvasatától); ezt a szellemi tevékenységet azonban nem 
választja külön a fizikai munkától, s ezzel a kettő szétszakíthatatlan egységét hangsúlyozza. Ugyanakkor azonban az is látható 



ebből a leírásból, hogy – mivel a munka a kiinduló premissza –, olyan elemeket is a „munka” természetes részének tekint, 
amelyek éppen a fizikai munkának a szellemitől való megfosztottságának, tehát elidegenedésének következményei (lásd az idézet 
utolsó mondatát). Mivel a munka és a munkás felszabadítására törekszik, (és végül is a szellemi termelést tekinti az 
eszménynek) más szövegeiben az így felfogott munka megszüntetését tűzi ki célul, s számolva azzal is, hogy ez nem teljesen 
lehetséges, mindenesetre a szellemi alkotótevékenység dominanciáját szeretné biztosítani minden ember számára; minthogy 
azonban kiindulópontja a munka – és nem a szellem – ennek konkretizációjához (néhány fontos, a főszövegben az alábbiakban 
ismertetendő kivételtől eltekintve) nem jut el. 
{640} A fizikai munkától elidegenedett szellemi munka kora társadalmában elsősorban a tőke érdekeit szolgálta, a tőke oldalán 
jelent meg, s ezt Marx így is ábrázolja (ugyancsak A tőké-ben). „Minden közvetlenül társadalmi vagy nagyobb méretű közös 
munkánál többé-kevésbé irányításra van szükség, mely az egyéni tevékenységek összhangját biztosítja, valamint végrehajtja 
azokat az általános tevékenységeket, amelyek a termelést végző egész szervezet mozgásából – ellentétben az egyes önálló szervek 
mozgásával – adódnak. A magános hegedűművész önmagát vezényli, a zenekarnak karnagyra van szüksége. A vezetésnek, 
felügyeletnek és közvetítésnek e funkciója a tőke szerepévé lesz, mihelyt a tőke alá rendelt munka kooperatív munkává válik. A 
tőke sajátos funkciójaként a vezetés szerepe sajátos jelleget ölt”. (Marx, 1951, p. I/357). „Azokra az ismeretekre, értelemre és 
akaratra, amelyekre az önálló paraszt vagy kézműves, hacsak kis méretekben is, de szert tesz –, mint ahogy a vadembernél is a 
háború valamennyi művelete csel formájában nyilvánul meg – most már csak a műhely összességének van szüksége. A termelés 
szellemi tényezői az egyik oldalon megnövekszenek, mert sok más oldalon eltűnnek. Amit az egyes részmunkások elveszítenek, 
az a másik oldalon a tőkében koncentrálódik velük szemben. A manufaktúra jellegű munkamegosztás azt eredményezi, hogy az 
anyagi termelőfolyamat szellemi tényezői mint idegen tulajdon s mint uralkodó hatalom kerülnek szembe a részmunkásokkal. Ez a 
szétválasztódási folyamat az egyszerű kooperációban kezdődik, ahol az egyes munkásokkal szemben a tőkés képviseli a társadalmi 
munkaszervezet egységét és akaratát. (…) Tökélyre a nagyiparban tesz szert, amely a tudományt, mint önálló termelőerőt 
elválasztja a munkától s a tőke szolgálatába hajtja.” (Marx, 1951, p. I/390). 
{641} Az absztrakciók virtuális világában jönnek létre azok a lehetőségek, amelyek a valóságos világ lehetőségeit – és így a 
„szabadság birodalmának” valóságos lehetőségeit is megteremtik. „Marx’s discussions of abstraction have a double relation to 
this discourse of virtuality and possibility. One might do well in fact to distinguish between two Marxian notions of 
abstraction. On the one hand, and on the side of capital, abstraction means separation from our powers to act, and thus it is a 
negation of the virtual. On the other hand, however, and on the side of labor, the abstract is general set of our powers to act, 
the virtual itself.” (Hardt–Negri, 2001, pp. 468-469. 9. lábjegyzet a 357. oldalhoz). 
{642} A „szellem” dialektikus szemléletének elbizonytalanodása érhető tetten akkor is, amikor a „szellem” két fontos sajátosságát: 
teleologikus-tervező és megismerő funkcióját állítja szembe (jóllehet e kettő éppen azért eshet egybe, mert a „szellem” egymásra 
vonatkoztatja – szembenállásuk mellett azonosságukat is érzékeltetve – az emberi aktivitást és a természet törvényeit): 
„Valójában olyan mértékben ’látunk előre’, amilyen mértékben cselekszünk, akarati erőfeszítést fejtünk ki, tehát konkrétan 
hozzájárulunk az ’előrelátott’ eredmény létrehozásához. Az előrelátásról tehát bebizonyosodik, hogy nem tudományos 
megismerési aktus, hanem az erőfeszítés elvont kifejezése, a kollektív akarat megteremtésének gyakorlati módja. Hogyan is 
lehetne az előrelátás a megismerés aktusa? Azt ismerjük meg, ami volt vagy van, nem pedig azt, ami lesz, ami ’nem létező’, tehát 
per definitionem megismerhetetlen. Az előrelátás ennélfogva csupán gyakorlati aktus.” (Gramsci, 1974, p. 150-151). Gramscit 
itt elragadja szemléletének egyik jellemző vonása, aktivizmusa, (aminek politikai konzekvenciáira a hetedik fejezetben 
visszatérünk). 
{643} Ugyanitt a szellem lényeges tulajdonságait mutatja be ( = a „kultúráról” írván): (A kultúra) „Saját belső énünk 
megszervezése és fegyelme, saját személyiségünk birtokbavétele, olyan magasabb fokú öntudat megszerzése, amelynek révén 
képessé válunk történelmi jelentőségünk, az életben betöltött funkciónk, jogaink és kötelességeink megértésére”. (Gramsci, 
1974, p. 273). 
{644} Az általa alkalmazott szellem-definíciók egyébként összhangban vannak a szellemről eddig mondottakkal. Elhatárolva a 
szellem (és a mi értelmezésünkben: a szellemi termelés) mibenlétét azoktól a (szellemtelen) szellemi tevékenységektől, 
amelyekből hiányzik az egyént a Nemmel és az embert a világegyetemmel összekötő lényegi mozzanat, úgy fogalmaz, hogy „A 



szellem (…) nem üres éleselméjűség, sem az elmésség semmire sem kötelező erejű játéka, sem pedig az értelemszerű 
distinkciók parttalan hajszolása, (…) sem pedig végül a világegész: a szellem (…) a lét lényegéhez kötődő, eredeti módon 
hangolt tudó eltökéltség (…) a lét lényege iránt” (Derrida, 1995, p. 95). És: „A szellem a teljes hatalom, amelyben a létezők 
mint létezők erői totalitásukban részesülnek (…) Ott, ahol a szellem uralkodik (…), a létező mint létező mindig, minden 
esetben létezőbbé (…) válik.” (Derrida, 1995, p. 96). Az utolsó mondatban az is benne van, hogy a szellemi termelés mindig 

bővített újratermelés abban az értelemben, hogy lényege az emberi lehetőségek bővítése. 
{645} E fogalmi tévesztés nem tekinthető véletlennek. Eltekintve attól a filológiailag feltárható felszíni ténytől, hogy milyen 
konkrét asszociációk folytán, milyen szövegekre reflektáltan került a Kiáltványba a kérdéses megfogalmazás, a fogalmak 
implicit jelentés-sugallata árulkodó. A kísértet: halott szelleme, az élettől megfosztott szellem, amit elég különös volna egy 
feltörekvő osztály szimbólumának tekinteni, ha e feltörekvő osztálynak nem éppen az lenne a sajátossága az adott viszonyok 
között, hogy eleven munkája az ipari bérmunkában (a marxi megfogalmazások szerint is) holt munkává változik. Ha a „szellem” 
az egyén és a Nem összekötője, a kísértetté és fenyegetően kísértővé vált szellem az eleven testi valójától megfosztott szellem, a 
munkájától elidegenített ember, aki az őt érő igazságtalanságok következtében fenyegető erővé válik, de csak az evilági 
viszonyokon kívül bír valóságos létezéssel (csak jelenlegi helyzete megszüntetésével bír társadalmi relevanciával). A szemléleti 
rendszer összefüggései itt is arról tanúskodnak, amire az első fejezetben már utaltunk: Marxék azáltal, hogy a „szellem” eleven 
erejétől (legalábbis részben) megfosztott ipari munkásságot tekintik (ráadásul adott formájában) az alternatív társadalom 
alanyának, éppen a reális társadalmi megoldástól távolodnak el, hiszen valóságos társadalmi alternatívát mindig csak olyan 
társadalmi erők jelentenek, amelyek – legalábbis dominanciára jutásuk idején – fokozottan érvényesíteni képesek a nembeliség 
szempontjait, azaz az eleven szellemnek (vagyis egyén és Nem termelési-társadalmi gyakorlatban is megnyilvánuló 
összefonódásának) hatalmát, ami a tizenkilencedik-huszadik században nem az ipari munkásság, hanem a szellemi termelők és a 
szellemi termelés sajátja. (Marxék korában csak azért és csak annyiban látszik ez az ipari munkásosztály valóságos alternatív 
erőnek, mert a Marx-féle szellemi termelők magukat ehhez az osztályhoz kapcsolva identifikálják, illetve amennyiben a 
munkásosztály „osztályharcos” önszerveződésében az osztály maga is tesz egy lépést a szellemi termelővé válásra – ami 
azonban csak akkor realizálódik, ha a munkásosztály megszűnik munkásosztály lenni, a benne rejlő potenciák tehát nem az 
osztály adott formájából és sajátosságaiból, hanem a szellemi termelésből, illetve a munkásosztály tagjai számára adott egyik 
lehetséges jövőből, a szellemi termelővé válásból vezethetők le. Marxék egyfelől gyakran utalnak erre a jövőre, másfelől viszont 
rendre beletévednek az adott munkásosztály fetisizálásának zsákutcájába is). 
{646} Derrida, (1995/1), pp 157-158, 17 lj. 
{647} A materialistáknak itt nem kell visszahőkölniük a teológiai kategóriáktól: egyszerűen csak arról van szó, hogy az emberi 
Nem potenciái között ott van minden emberi, nemcsak a Nem és/vagy az emberegyének számára „jó”, hanem a Nem és/vagy 
az emberegyének számára „rossz” is. Éppen ezért megkerülhetetlen az erkölcsi mérlegelés és döntés mozzanatának 
érvényesítése minden emberi gyakorlatban (a szellemi termelésben pedig különösen). 
{648} S mint az első fejezetben utaltunk erre, a „lét” és „tudat” viszonyát egyoldalú determinizmusnak tekintő vulgarizátoroktól 
eltekintve ők is azt vallják, hogy mindezen tényezők szerepet játszanak a társadalom alakulásában, a lényegi különbség abban van, 
hogy a döntő-összefogó mozzanatnak a marxisták valóban a termelés erőinek és viszonyainak alakulását tekintik, a hegelianusok 
pedig a szellem (ennél jóval absztraktabb) önmozgását. 
{649} Ahogy a marxi szemléletet, úgy a szellemtörténeti felfogást is el lehet vinni persze egyfajta determinizmus felé, ami a 
szellemtörténet esetében azt jelenti, hogy a „korszellemet” megkérdőjelezhetetlennek tekintik (ami az egyént teljes passzivitásra 
kárhoztatja), illetve azonosíthatják a Nem szempontjainak megjelenésével (s ebből levonják azt a következtetést, hogy „vele” 
szemben bármely egyéni vagy csoport-szempont csak szűkebb érvényű, s ezért jogosulatlan lehet). Ám a „korszellem” 
fogalmában per definitionem benne van a relativitás, az állandó változás, a korhoz kötöttség, ami viszont egyértelművé teszi, hogy a 
„kor” szempontrendszere nem azonos a „Nemével” (legfeljebb annak pillanatnyi állapota, s éppannyira csak része, mint 
bármely partikularitás), és állandó meghaladásra „ítéltetett”. 



{650} Kategóriáik nagy része kikerült a használatból, de ez nem jelenti, hogy semmilyen formában sem élnek tovább; a 
„korszellemnek” például többé-kevésbé megfelel a korszakok világképe, s a szellemtörténeti iskola számos szemléleti 
sajátossága változott formában éppúgy jellemzi a század második felében oly nagy karriert befutó „mentalitástörténeti” iskolát 
vagy éppen a posztmodern gondolkodók számos elemzését. 
{651} Ezt az anticipáló képességet természetesen meg kell különböztetni attól, amit a 642. lábjegyzetben idézett Gramsci ott 
„előrelátásnak” nevezett: a jövőt előre ismerni lehetetlen; az anticipálás viszont éppen az, amit ott Gramsci a „gyakorlati 
aktusként” felfogott előrelátás kategóriájával közelített meg. 
{652} Itt Scheler hozzáteszi, hogy az új, soha még át nem élt tényállás nem (csak) a faj számára új, hanem mindenekelőtt az 
individuum számára új. (Scheler, 1995, pp. 38-39). De az egyén élményén és az ennek hatására végrehajtott innováción 
keresztül – tehetjük hozzá – mind az élmény, mind pedig az egyén által létrehozott újdonság új lesz a „faj” (az emberi Nem) 
számára is. 
{653} Most már talán szükségtelen ismételten figyelmeztetni arra, hogy mindezek alapvetően a „nembeliségnek” az egyénben való 
működései. 
{654} E gondolatban benne van egyrészt egyfajta dialektikus (a hegeli és marxi okfejtéstől sem idegen) szemlélet: a szellem, amely 
végső fokon a természeti világ törvényeit közvetíti az emberhez, épp azáltal fejlődik ki (az emberben), hogy bizonyos 
értelemben elszakad ettől a természettől. Másfelől azonban alátámasztja ezt a gondolatot a tizenkilencedik-huszadik századi 
szellemi termelők azon élménye is, hogy (különösen a tizenkilencedik század második és a huszadik század első felében) a 
szellemi termelők nagy része mintegy kiszakadt a társadalmi meghatározottságokból, s – a mannheimi kifejezéssel – mintegy 
„szabadon lebegővé vált”, és éppen ezáltal lehetett szellemi termelő. (A huszadik század második felében, mint láttuk, ez 
megváltozott). A „szabadon lebegő” helyzet következménye, és pontos leképezése, hogy Scheler úgy látja: A Szellem maga 
képtelen a tárgyiasságra, „léte csak alternatívák szabad végrehajtásában rejlik” (Scheler, 1995, p. 57). Szociológiai vetületben: a 
szellemi termelő nem része a (még döntően tárgytermelő ipari) termelésnek, csak a szervezés szintjén; ezzel szembeállítva 
Scheler a szeretet (azaz az azonosulás) képességét hangsúlyozza: a „szabadon lebegő” értelmiségi előtt nyitva van a domináns 
társadalmi viszonyokba az azonosuláson, identitásválasztáson keresztül való belépés útja (például, tehetjük hozzá, ahogy azt 
Marxék tették). 
{655} S kifejlődik az a képesség is, hogy az öntudat önmagát is tárgyiasítani tudja. 
{656} Másutt a „lélek” és „test” szembeállításához hasonlóan a szellem és az élet ellentétéről beszél, de kiemeli, hogy ezek egymásra 
utaltak. Megállapítja, hogy a szellemit sokan (a kor uralkodó materializmusának megfelelően) mechanisztikusan vezetik le a 
testiből, vagy vitalisztikusan az ösztöntörekvésekből. (Marx szemléletét ő a gazdasági, Nietzschéét, Machiavelliét a hatalmi, 
Freud vagy Schopenhauer szemléletét a szexuális ösztönre visszavezető gondolkodásmódoknak tartja.) Ő az ilyen 
visszavezetésekkel nem ért egyet. Helyesnek tekinti, hogy az ösztönök hatalmát nagyobbnak tartják, mint a szellemét, de azt 
hangsúlyozza, hogy a szellemit ebből nem lehet levezetni (Scheler, 1995, p. 102). (Ebben a gondolatban társadalmi szempontból 
az a szemléleti pozíció nyer kifejezést, amely még nem tudja a szellemi termelést az uralkodó /tőkés/ viszonyokkal konkurrálni 
képes, alternatív erőnek látni, de már rendelkezik azzal az öntudattal, amely a szellemi termelést és a szellemi termelőt az 
uralkodó viszonyoktól független, azok alá nem rendelhető erőnek tekinti). 
{657} Scheler egyébként sok vonatkozásban épít a Gestalt-pszichológia eredményeire és szemléletére. 
{658} „minden magasabb létforma relatíve erőtlen az alacsonyabb rendűhöz viszonyítva – és nem a saját erejéből valósítja meg 
magát, hanem az alacsonyabb rendűek ereje által” (Scheler, 1995, p. 80). Ez plebejus gondolat, és nyilván az az egyik 
tapasztalati alapja, hogy minden hatalom, s így a tőkehatalom is a neki alávetettek munkáján alapszik. E tekintetben tehát nem áll 
távol Marxéktól, akik hasonló megfontolásból emelték piedesztálra a munkásosztályt, s rendelték a munkásosztály alá a szellemi 
termelőket. Ugyanakkor viszont adialektikus gondolat is, mert hiányzik belőle Hegelnek és Marxnak folyamat-filozófiai 
megfontolása, (egy másik tapasztalati alap: a társadalmak egymásutániságának fejlődésként látott tapasztalata), ami nem azért 
vezeti le a „magasabbrendűből” az „alacsonyabbrendűt”, mert a magasabbrendű „erősebb” (ők is relatíve és időlegesen 
gyengébbnek látják, amikor azt állítják, hogy a fejlettebb a fejletlenebb „méhében” fejlődik ki), hanem mert magát a mozgást, a 
fejlődést csak úgy lehet megmagyarázni, mint amelyben a jövő, mely potenciálisan benne van a jelenben, a jelent mintegy a 



maga képére alakítja (s ezért és így „kulcsa az ember anatómiája a majom anatómiájának”, s ezért és így előzi meg a természeti 
világot Hegel koncepciójában a szellem.). 
{659} Azt mondja, hogy nem az isten volt hatalmas, hanem a lét az (az alacsonyabb létformák), és az Istennek azért kellett létté 
válnia, hogy erősebb legyen. A hegeli gondolatnak ez a plebejus-értelmiségi újrafogalmazása egyrészt megint a „szabadon 
lebegésről” – és a beágyazódás vágyáról – tanúskodik, másrészt megint jelzi Scheler szellem-felfogásának visszatérő 
problémáját: talán éppen a „szabadon lebegés” következtében hiányzik belőle az a hit, hogy az egyes ember eljuthat a Nem 
igazságához, s hogy egyáltalán van-e a Nemnek (a mindenkori jelenvalóság tényigazságain kívül) az egyes egyéni nézőpontokat 
mozgató magasabb igazsága. 
{660} Ennek ad kifejezést akkor is, amikor szükségesnek tartja különválasztani a világ megismeréséből adódó emberi hatalmat, 
mint fő célt a „praktikus emberi céloktól”. (Ez megint az erőtlen öntudat azon tapasztalatának a kifejeződése, miszerint a 
megismerő attitűd, a szellemi termelők fő sajátossága, hiába ez a „fő cél”, ha úgy tetszik, az emberiség fő célja, mégis csupán a 
szellemi termelőknek, egy viszonylag erőtlen csoportnak igazán fontos, és nem azonos a „praktikus emberi célokkal”). 
{661} Itt eszünkbe juthat az a vita, amit a huszadik században a marxisták folytattak az „autonómiájukra” kényes gondolkodókkal 
szemben; a marxisták azt állították, hogy csak az alapviszonyokban való részvétel (s alapvetően az „osztályharc”) vezethet el 
egy új társadalomhoz (termelési módhoz), s akik ebben nem vesznek részt, azok „elefántcsonttoronyba zárkóznak,” 
„köldöknézők”, „haszontalan széplelkek” stb. Ma már az „elköteleződés” zsákutcáinak megannyi tapasztalatával gazdagodva 
sokkal világosabban látszik, hogy ezen különböző szellemi termelői stratégiák egyike sem feltétlenül célravezetőbb a másikánál, 
s hogy a szellemi termelési mód dominanciára jutásához – mint ezt már többször hangsúlyoztuk – a legkülönfélébb szellemi 
termelői attitűdök is hozzájárulhatnak (még az egyértelműen és lelkesen a tőke érdekeit szolgáló szellemi termelők 
tevékenységének eredményei is). 
{662} Így az az állítás sem igazán pontos, miszerint „Csak a nyilvános fizikai világ közegén keresztül gyakorol hatást az egyik 
személy szelleme a másikéra” (Ryle, 1974, p. 15). Ez a hatás ugyanis már a személy szellemének kialakulásában és működésének 
minden pillanatában jelen van, hiszen a személy szelleme nem tud másból építkezni, mint a Nem – és ezen keresztül más 
egyének sokaságának – tapasztalataiból. Ryle a szellemről írott könyve bevezetőjében írja, hogy el kellett volna határolódnia a 
behaviourizmustól: s ebben igazat kell adnunk, mert itt idézett megfogalmazásai nagyon is magukon viselik a behaviourizmus 
korlátait. Márpedig éppen a szellemről behaviourista megközelítéssel igen keveset állíthatunk. 
{663} Ezt a szemléletet tükrözi Ryle azon megjegyzése is, hogy nem kell (a szellem védelmében) kiátkozni a mechanikus 
világképet (mert nem determinál abszolút mértékben, sőt, törvényeinek megléte a szabad akarat feltétele). (Ryle, 1974, p. 116). A 
„mechanikus világkép” és a szellem viszonyának ilyetén ábrázolása megfelel a szellemi termelés azon állapotának, amelyben az 
alá van vetve az ipari társadalom dominanciájának, s csak annyiban van létjogosultsága, amennyiben ennek az ipari társadalomnak a 
fejlődését, működését segíti elő. 
{664} Ha ami nem önkéntes, az „nem cselekvés”, és ha az önkéntességben mindig benne van a szellemi elem, akkor ebből az is 
következik, hogy egyébként a termelés (ma már) nem nélkülözheti a szellemi termelői tevékenységet. 
{665} „kiválasztjuk a jelentésteli struktúrákat (…) s megállapítjuk társadalmi alapjukat és horderejüket” (Geertz, 1994, p. 176). 
{666} A szellemi termelésre vonatkoztatva: a szellemi termelő termelőtevékenységében mindig felhasználja annak a kultúrának az 
anyagát és energiáit, amelynek része, s ehhez tesz hozzá, ezt formálja át a maga egyéni (szellemi) aktivitásával; a szellemi 
termelő is része azonban egy szélesebb társadalomnak, (amelyben rajta kívül mások, az ő aktivitásán kívül más hatások is 
vannak), s ez a társadalom (mint kultúra) felhasználja, integrálja (és nem-szellemi módon is hasznosítja) a szellemi termelők 
(szellemi) teljesítményeit. 
{667} „Az etnográfia művelése arra hasonlít, amikor megpróbálunk elolvasni egy kéziratot (abban az értelemben, hogy 
’létrehozzuk valamilyen olvasatát’) – egy idegen, elhomályosuló, talányokkal , önellentmondásokkal, gyanús javításokkal és 
célzatos kommentárokkal teli kéziratot”. (Geertz, 1994, p. 177). „Ezek az értelmezések (…) fikciók, nem abban az értelemben, 
hogy tévesek, nem tényszerűek (…): a ’fictio’ szó eredeti jelentése vonatkozik rájuk: ’csináltak’, ’alakítottak’.” (Geertz, 1994, p. 
183). „mindebből a verifikáció néhány komoly problémája adódik. (…) Magyarázataink meggyőző erejét nem értelmezést 
nélkülöző adatok tömegén (…) kell lemérnünk, hanem azon, hogy a tudományos képzelet mennyire képes bekapcsolni 



bennünket idegen emberek életének vérkeringésébe”. (Geertz, 1994, p. 184). Geertz egész tanulmányában azzal küszködik, 
hogy érzékelve és érzékeltetve a jelenségekből a mögöttesekre való következtetés bizonytalanságait és buktatóit, hogyan lehet mégis – s 
éppen a szimbólumok (és az ezekre támaszkodó „tudományos képzelet”) segítségével megállapítani a „jelentésteli struktúrák 
társadalmi alapját és horderejét”. 
{668} Ezzel kapcsolatban persze nem mindegy, hogy miképpen definiáljuk a „szimbólumot”. Mivel e fogalomnak igen sok, 
egymással olykor élesen ellentétes fogalma van forgalomban, most nem mehetünk bele ennek igen aprólékos distinkciókat 
követelő taglalásába, de ezt már csak azért sem lehet megtakarítani, mert sokan olyan szimbólum-fogalmat használnak, amelyről 
joggal állítják ők maguk – s így például a nemrégen idézett Scheler is – hogy az nem alkalmas a „szellem” megközelítésére. 
{669} Amikor például Derrida úgy fogalmazza meg szellem és lélek viszonyát, hogy a szellem a lélek előttese és utója (Derrida, 
1995/2), akkor – a szellem és lélek fent jelzett szimbolikus viszonyának megfelelően – ezzel mintegy azt is kifejezésre juttatja, 
(akár szándékos ez, akár nem), hogy a szellemi tevékenység (és termelés) egyszerre létrehozója és kritikája a (mindenkori) 
tulajdonnak (és hatalomnak). 
{670} A test és lélek egysége ebben a definícióban a szellem azon összekötő tulajdonságára utal, amely az egyén működésében a 
tudatosság és akarat közvetítő szerepét jelenti, a társadalom működésében pedig a szellemi tevékenység közvetítő szerepét az 
egymással antagonisztikus ellentétben lévő erők (például a tőke, a tulajdon és a munka) között. 
{671} A szellemi termelési mód egyes elemeit használó fasizmus erről egészen közvetlen tapasztalatokat szolgáltatott Heidegger 
számára. 
{672} A szellem meghatározó, irányító szerepéhez kapcsolódnak a legerősebb kételyek; a szellem szerepének problematizálása elsősorban 
ezzel kapcsolatban merül fel. Derrida kimutatja a kapcsolatot a szellem, a vezérlés, a Führerprinzip és a hivatás között, 
(Derrida, 1995, p. 47) s ezzel arra a valós, a huszadik században többször realizálódott veszélyre hívja fel a figyelmet, ami a 
szellemi termelőknek a saját szerepük iránti elkötelezettségében rejlik, s ami igen könnyen a társadalommal szemben elkövetett 
erőszakba, antihumánus „szellemi termelésbe” torkollhat. E veszély természetesen valóságos, és valóban benne rejlik a szellemi 
termelés természetében. Többször szó volt azonban már arról, hogy ez a veszély csak akkor áll elő, amikor a szellemi termelők 
egyes csoportjai (nemritkán egyúttal valamely más, hozzájuk képest külső erő érdekeit képviselve) ki akarják sajátítani a nembeliség 
képviseletét. Amikor a szellemi termelés kifejlett és saját alapjain szerveződő termelési mód keretében zajlik, az egyes szellemi 
termelői aktivitások kiegyensúlyozzák, kontrollálják, korrigálják és szintetizálják egymást, s a működés számtalan autonóm alany 
hatásgyakorlásának eredőjében jön létre. A Führerprinzip megjelenése – ezektől a konkrét szellemi erőfeszítésektől eltérően – a 
„szellemi” mozzanat absztrakciójának megszemélyesítése, s egyúttal többnyire a szellemi termelés igazgatási altípusának, bürokratikus 
funkciójának betömörítésével jön létre. A fasizmusban ehhez még egy erősen szellem (és szellemi termelés) ellenes mozzanat is 
hozzátársul, (hiszen a fasizmus egy olyan politikai rendszer, ami – szellemi termelőknek a szellemi termelés bürokratikus 
funkciója alá besorolt felhasználásával – a tőkés rendszer válságmenedzselése mellett egyúttal éppen a szellemi termelési mód 
dominanciára jutásának megakadályozását is szolgálja; s amelynek szellem-ellenes természetét Heidegger például a fasizmus 
„biologizmusának” kritikájában utasítja el). 
{673} Ez nagyjából megfeleltethető az általunk korábban megnevezett három szellemi funkció külön altípusként való 
szétválásának. 
{674} S természetesen nem tekinthetünk el attól sem, hogy mind az egzisztencializmus, mind a posztmodern gondolatai egy olyan 
világban fogalmazódnak meg, amelyben a szellemi termelési mód még semmiképpen sem uralkodik. Természetes tehát, hogy e 
világ elemzői a szellem-ellenes erők (túl) hatalmát panaszolják, mint például amikor Heidegger azt állapítja meg, hogy „a népek 
elvesztették szellemi erőiket” (Derrida, 1995, p. 63). Magának a szellemnek az erejét pedig ambivalensnek látják: nem tudják 
eldönteni, hogy önálló erőt képvisel-e, vagy mástól (tőkétől, államtól) kapja-e az „erőt”. „Mit jelent akkor ez az erő 
szempontjából? Hogy a szellem erő és ugyanakkor nem erő (c’est une force et ce n’est pas une force), hogy van és ugyanakkor 
nincs hatalma. Ha maga is erő volna, ha maga volna az erő, akkor nem veszíthetné el ezt, akkor nem jönne létre az Entmachtung. 
Ha azonban nem ez az erő vagy ez a hatalom volna, akkor az Entmachtung nem érintené a lényegét, akkor nem a szellemé volna. 
Nem mondhatjuk tehát sem ezt, sem amazt, s ezt is, amazt is mondanunk kell, s ez megkettőzi e fogalmak mindegyikét: a 
világot, az erőt, a szellemet.” (Derrida, 1995, p.88.). 



{675} Ennek a fogalomnak egyértelmű nyelvi leképezése nem mindenütt alakul ki, angolul nem is nagyon lehet olyan közös 
kategóriát találni, amely az értelmiség valamennyi csoportját magában foglalja. A modern értelmiség azonban mindenütt 
létrejön azokból a csoportokból, amelyeket a felsőfokú végzettség, a szellemi munka és bizonyos fokú szellemi függetlenség 
hoz közös nevezőre. (Az erősen rétegzett angolszász társadalmakban – és az absztrakciókkal szemben szkeptikusabb 
angolszász kultúrában – persze ez a közös nevező jóval kevésbé érvényesül). 
{676} S egyúttal meghúzza azokat a határokat is, amelyek között valamit „értelmiségi” (vagyis professzionálisan és kompetensen 
szellemi) tevékenységterületnek ismernek el (kizárva például ezek köréből a sámánok, jósok, próféták – s többé-kevésbé a 
modern korra eltűnt, illetve marginalizálódott vágánsok, jokulátorok – korábban a szintén a fizikaitól elkülönülő – s ily módon 
végső soron a szellemi – munkák körébe sorolt tevékenységét). 
{677} Mert persze termelési elemekként (a termelés innovátoraiként, koordinátoraiként, stb.) már a legősibb szellemi tevékenységek 
végzői is szellemi termelők, csak egészen idáig maga a termelés nem „szellemi”, alapvetően nem a szellemi szempontok 
kormányozzák: hogy ennek lehetősége létrejöjjön, ehhez a szellemi mozzanatnak előbb dominánssá kellett válnia az (anyagi-
fizikai javak létrehozásán és birtoklásán alapuló) hagyományos termelési rendszerben. 
{678} Többé-kevésbé ezt az utóbbi csoportot nevezik az angolszász szakirodalomban „intellectuals”-nek, lényegi sajátosságuknak 
a szimbólumtermelést tekintve. (Lásd például Mills, 1951, pp. 142-143). (Bár a szimbólumtermelés minden szellemi 
tevékenységben lényeges mozzanat – a tudományos-technikai innovációban vagy az igazgatási tevékenységben is – kétségtelen, 
hogy az ideológiatermelésben van talán a legnagyobb szerepe). 
{679} „Each one of these persons has a profession or an occupation, each one belongs to a functionally specialized group. But 
beyond this each person lifts himself or herself to another, more general level, where the voice of Reason and morality is heard 
unjammed and undistorted.” (Bauman, 1987, p. 22). 
{680} Ekkor a tőke megkísérli a szellemi termelő értelmiség mind nagyobb részének besorolását az alapvető osztályviszonyba 
(hogy miképpen, erről részletesen szó lesz az utolsó fejezetekben), de a szellemi termelés mind nagyobb szerepe folytán ez a 
törekvés hosszú távon alighanem éppúgy kudarcra van ítélve, mint a feudális társadalom utolsó szakaszában (a polgárság által 
megerősített, nagymértékben arra is támaszkodó) abszolutizmus kísérlete arra, hogy a polgárságot benntartsa a feudális 
viszonyok alattvalói rendszerében. 
{681} Az angolszász szemléletben a különválasztás erősebb. A termelésbe betagolt értelmiségiek lennének a „professionals”, az 
attól elkülönülők az „intellectuals”, s bár mindkét csoport szemében a másikhoz pejoratív asszociációk is tapadhatnak, s egy 
mérnök nem biztos, hogy elfogadná, hogy őt „entellektüelnek” tekintsék, azt valószínűleg feltételezi, hogy ha a nem-
értelmiségiek közül ő egyáltalán kiemelkedik, akkor éppúgy az intellektusával (kreativitásával, tanulóképességével, 
kombinálóképességével, stb.) emelkedik ki, mint egy „bölcsész-entellektüel”. (Gouldner ezért a technikai-innovációs 
értelmiségieket úgy különbözteti meg az „entellektüelektől”, hogy azokat az „intellectuals”, míg a technikai beállítottságúakat 
„intelligentsia” névvel illeti). (Gouldner, 1979, pp. 47-48). 
{682} „Az emberek cselekedeteit közvetlenül érdekek uralják (anyagiak és eszmeiek) nem eszmények. Az ’eszmék’ által teremtett 
’világképek’ azonban igen gyakran váltóbeállító rendszerként működnek, döntő pontokon megszabják, mely pályán mozgatja 
tova az érdekek dinamikája a cselekvést.” (Weber, 1979, p. 310). 
{683} Amikor itt és könyvünk más pontjain is a „tőke” és a „szellemi termelők” vagy az „értelmiség” érdekeiről, érdekeinek 
képviseletéről írunk, a „tőkét” és mondjuk az „értelmiséget” nem két, egymással szembeállítható „csapat” tagjainak tekintjük: 
ugyanaz az ember is képviselhet egyszer „tőkés”, másszor „értelmiségi” érdekeket, illetve még ugyanabban a döntésben is 
benne lehet egyszerre mindkét „érdek”. Társadalomtörténeti szempontból viszont a két, egymással sok vonatkozásban ütköző 
logika küzdelme is tény, és a legtöbb döntéssel, értéknyilvánítással kapcsolatban meghatározható, hogy döntően melyik 
érdeknek felel meg. 
{684} Hosszú távon persze így is gondok keletkeznek a tőke számára. Az ideológiateremtő értelmiség által létrehozott tudati 
produktumok egyúttal mindig programok is, belépnek a valóságba és megtestesülnek. A szellemi termelők csoportja először 
létrehozza a tőke számára a polgári ideológiát, de eközben önmagát is, mint ezen ideológia hordozóját és társadalmi erőt 
(hasonlóképpen ahhoz, ahogy a keresztény ideológiai rendszer kidolgozói egyúttal az egyházat is létrehozták), amely kezdetben 



együtt halad a domináns társadalmi csoporttal, de aztán egyre inkább megjelennek soraiban az önérdekképviselet megszólaltatói 
is. 
{685} Egyelőre ne menjünk bele az eltérő szellemi adottságok kérdésébe, nem ez a döntő elem. Igen jelentős szellemi adottságbeli 
különbségek az egyaránt az „értelmiségbe” soroltak között is fennállnak. 
{686} Még akkor is, ha a mai állapotra igaz Bauman alábbi fejtegetése: „The world of the intellectuals was politically divided. They 
threw in their lot with one or other of the class opponents engaged in a bitter conflict for the power resources of the state. 
Each choice, however, was argued and legitimized in terms of the hope that the selected class would desire, and be able, to 
create or sustain a society comfortable for intellectual pursuits; a society which admits in practice the centrality of specially 
intellectual domains (like culture and education) and the crucial role of ideas in the reproduction of communal life. No 
historical agent seems today to answer this description.” (Bauman, 1987, p. 147). 
{687} Huszár, (1977). 
{688} Weber, (1982). 
{689} Az egyik első (a rendiségtől, a rendekbe-ágyazottságtól elszakadó) magyar értelmiségi generáció olyan jellegzetes képviselője, 
mint Csokonai, még célként tudja megfogalmazni: „mint Rousseau Ermenonvillében, ember és polgár leszek”. 
{690} „Az értelmiség társadalmi szerepe és funkciói csak a konkrét általános szintjén ragadhatók meg és elemezhetők tartalmasan, 
valósághűen. Az egyes formációk összefüggésrendszerében vizsgálva az értelmiség történetét ugyanis arra a következtetésre kell 
jutnunk, hogy a formációk szerkezeti jellegzetességeivel összefüggésben nemcsak az értelmiségi funkciók tartalma változik, maguk 
a funkciók is módosulnak: egyes funkciók megszűnnek vagy megszűnik értelmiségi jellegük, másrészt a változásokkal összhangban új 
funkciók alakulnak ki.” (Huszár, 1977, p, 14). „Csak a mindenkori konkrét történeti totalitás szerkezeti jellegzetességeinek 
ismeretében válik értelmezhetővé: mely társadalmi rétegből – vagy rétegekből – toborzódik az adott társadalom értelmisége; 
önálló rétegként funkcionál-e, vagy más társadalmi osztályok részeként; milyen nem értelmiségi rétegek töltenek be az adott 
társadalomban intellektuális funkciókat; mikor válik hivatáscsoportok, szakmák kiváltságává az adott funkciók teljesítése?” 
(Huszár, 1977, p, 15). Ennek részleteibe most nem bocsátkozunk bele, ami a lényeg, hogy a modern értelmiséget éppen az 

különbözteti meg a korábbi, szellemi tevékenységeket ellátó, illetve azokra szakosodott csoportoktól, hogy polgári, 

vagyis 1) olyan funkciókat lát el, amelyre a polgári társadalomnak van szüksége; 2) csoportvonásai polgári jellegűek; 

3) s egyáltalán, az, hogy „értelmiségként” különül el, s nevezi meg önmagát, ez is a polgári társadalom és csakis a 

polgári társadalom sajátja. 
{691} Ellentétben az akkor domináns osztályviszony alávetettjével, a parasztsággal, amely – a svájci, tiroli és svéd kivételtől 
eltekintve – nem volt „rend” (vagyis az uralkodó társadalmi rendszer konstituensnek tekintett eleme). 
{692} „Professzionális értelmiségi csoportok keletkezését a középkori egyetemi városok, az abszolutista állam kialakulásához 
kapcsoljuk.” (Huszár, 1977, p. 18). Vagyis a honorácior réteg Weber-jelezte kiformálódásához, mint a modern értelmiség első 
megjelenéséhez. Itt egyébként a „professzionális” jelző nagyon hangsúlyos: a „hivatás”, eredetileg mint „hitvallás” illetve vallási 
értelemben vett elhivatottság a polgári szemléletben nyer evilági értelmet, alakul át, mint azt Weber oly részletesen kimutatja, a 
tőke számára alapvető, a tőke (gazdasági és) hatalmi alapjául szolgáló munka iránti elköteleződéssé (amelynek ugyanolyan erős 
belső hajtóerőnek kell lennie, mint a vallási „hívásnak”), s ebből a nagyon jellegzetesen polgári munkaerkölcsből lesz azután a 
„szakmai hozzáértés” (a professzionalizmus) eszménye, amely megint csak a polgári értelmiség lényeges sajátossága. (Ezért sem 
szerencsés s „professionals”–„intellectuals” elkülönítés, mert nem csak arról van szó, hogy minden „professional” egyben 
„intellectual” is, hanem arról is, hogy a polgári értelmiségben minden „intellectual”-től elvárják, hogy a maga területén 
„professional” legyen). 
{693} Ez a sajátosság az, ami a huszadik századi kapitalizmusban lesz kulcsfontosságú. A tőkés társadalomban a szellemi 
tevékenység előbb kiválik a munkából, elválik a munkától, aztán behatol a termelésbe, mint tudomány (Balogh, 1979). 
{694} „A tudatformák – a tudományok – kapcsolódása a gazdasági-társadalmi alakulatok felépítményi síkjaihoz nem egyforma 
erősségű. Vannak tudatformák – és tudományok – melyeknek keletkezése, hegemón szerepe közvetlenül egy meghatározott 
társadalmi-gazdasági alakulat létéhez kötődik; funkcióit annak strukturális jellegzetességei határozzák meg. A Gramsci által 
organikusként jellemzett értelmiségi csoport – tehát azok az értelmiségiek, akik biztosítják az adott társadalom uralkodó 



csoportjának ’ideológiai’ egyneműségét, szerepének tudatosítását – mindig e hegemón szerepet játszó tudatformák s az adott 
társadalomban a politikai-hatalmi mezőbe közvetlenül beépülő tudomány ’szubjektumai’. Más tudati objektivációk csak 
közvetítők egész során keresztül kapcsolódnak a politikai-hatalmi mezőhöz. Elősegítik, hogy az ember kiterjessze hatalmát a 
természet felett, gazdagítják a ’második természet’ fennmaradásához szükséges ismeretanyagot, s ennyiben integráns részei a 
társadalom tudati struktúrájának, s fejlődésüket végső soron társadalmi szükségletek motiválják, de keletkezésüket és 
folyamatos fejlődésüket nem egy társadalmi-gazdasági alakulat sajátos szükségletei, osztályviszonyai, érdekkollíziói 
magyarázzák, jóllehet ezek gátolhatják vagy ösztönözhetik fejlődésüket. A társadalmi tudat – s az objektivációk szélesebb körét 
tekintve: a kultúra – egyes formáinak, elemeinek kontinuitása magyarázza, hogy az értelmiségnek vannak tradicionális csoportjai 
is. (…) Az organikus és tradicionális értelmiségi kategóriák nem határolódnak el mereven egymástól, ahogy a tudatformák 
kapcsolata, hierarchikus elrendeződése sem jellemezhető statikusan, az átmenetek, érintkezési pontok mellőzésével. Más szóval: 
értelmiségi kategóriák, amelyek egy meghatározott társadalomban organikus funkciókat töltenek be, a társadalmi fejlődés egy 
későbbi szakaszában hagyományos kategóriákká válnak, egyes csoportok funkciói elévülnek, kiszorulnak a hatalom régióiból, s 
szerepük rekvizítumok őrzésére korlátozódik: más kategóriák hagyományos értelmiségi csoportként is nélkülözhetetlen 
tényezői a kultúra folyamatos fejlődésének, az emberi nem által felhalmozott értékek, szimbólumok, ismeretek alkotó 
felhasználásának, terjesztésének és megsokszorozásának. De a hagyományos kategóriák fejlődése sem történelmileg légüres 
térben megy végbe. Az összefüggések több rétegűek és kölcsönösen áthatják egymást.” (Huszár, 1977, pp. 323-324). Ebben a 
kifejtésben finom distinkciók vannak, és amit leír, az kétségkívül megfelel a valóságnak. Ám nem biztos, hogy a polgári kor 
előtt szellemi tevékenységeket végzőket szerencsés – mint Gramsci is teszi – „értelmiségieknek” nevezni: ez a modern 
kategória visszavetítése, ami azért zavaró, mert az „értelmiség” modern fogalmának nagyon is lényegi része az a polgári jelleg, ami 
a korábbi formákból hiányzik. A másik, hogy abban igaza van Huszárnak, (és Gramscinak) hogy egyes értelmiségi csoportok 
működését, fejlődését kevésbé magyarázzák az adott „társadalmi-gazdasági alakulat sajátos szükségletei, osztályviszonyai, 
érdekkollíziói”, mint például az adott alakulat „szerves értelmiségiként” megkülönböztetett csoportjáét, ám azt nem lehet 
állítani, hogy nem magyarázzák: az ugyanis szerintünk nagyon lényeges, hogy az egész értelmiség, mint „értelmiség”, mint 
szociológiai csoport jellegzetesen a polgári társadalom kategóriája. 
{695} Ebből adódik az „óriások vállain álló törpék vagyunk” érzete, az „Aranykor”-képzet és folyománya, a hanyatlás világképe; 
vagy a „minél többet tanulok, annál jobban látom, hogy mennyi mindent nem tudok” ma már közhellyé vált bölcsessége. 
{696} Minderről részletesebben lásd Kapitány–Kapitány (1989) illetve Kapitány–Kapitány (1993/2) 
{697} Giddens, (1984). A nagy birodalmakban még nagyobb a jelentősége a szellem embereinek (papoknak, írnokoknak, 
hivatalnokoknak); a Giddens-említette kisebb országok előnyének alapja igazából nem a „schooler class” jelenlétében van, hanem 
abban, hogy tevékenységük kevésbé fonódik össze a közvetlen hatalomgyakorlással, s ezért – a modern értelmiséghez hasonlóbban – 
szellemileg nyitottabbak, (mert osztályszempontból függetlenebbek) tudnak lenni. 
{698} Kopp, (1996). 
{699} Időről-időre megjelennek ugyan olyan pedagógiai kezdeményezések, amelyek az iskolai tanulásba beépítenek gyakorlati 
ismereteket, fizikai képesség-fejlesztéseket is. Ahol az iskolarendszer már a korai években elkülöníti a majdani fizikai és szellemi 
munkavégzők útjait (mint például a háború előtti magyar iskolarendszerben, amelyben egy tízesztendős gyerek már különböző 
jövő felé indult, aszerint, hogy elemi, polgári vagy gimnáziumi oktatásban részesült), ott ezek az elsajátítandó gyakorlati-fizikai 
tudások jelentős mértékben azt a célt szolgálják, hogy a későbbi fizikai munkákra készítsék fel azokat, akiknek nagy 
valószínűséggel majd ezzel kell foglalkozniuk, (a leendő szellemi termelőket pedig egészen más feladatokkal szocializálják). Ám 
ahol a fizikai-gyakorlati tudások iskolai oktatásának ezzel ellentétben az a célja, hogy a majdani szellemi munkavégzők ne 
szakadjanak el túlságosan az „élettől”, és a szellemi termelésre való felkészítés részévé tesznek ilyen tudásokat, ott ezek 
egyértelműen alárendelt szerepet játszanak a képzésben, (és hangsúlyozottan csak eszközértékkel bírnak). (Ez így van még az 
államszocializmusokban is, ahol a gyakorlati-technikai képzést egy időben abból az ideológiai megfontolásból építették be az 
iskolai oktatásba, hogy ezzel kifejezésre juttassák a – mint később látni fogjuk, nagyrészt pusztán ideologikusan érvényesülő – 
„munkáshatalmat”, és a szocializmus „munkacentrikus” s egyúttal az „ipari társadalom” modelljét preferáló értékrendjét). 



{700} Jellegzetes közvetett jelzései ennek az értelmiséggel szembenálló csoportok reakciói is, amelyek az értelmiségnek ezzel a 
sajátosságával, „tanuló” voltával szemben is jelzik saját elhatárolódásukat: „az értelmiségi az, aki megtanul néhány (más számára 
értelmetlen) blablát”; vagy „aki csupa olyan dolog megtanulásában jeleskedik, ami haszontalan az élethez”; „én az életből 
tanulok”; „értelmiségi az lesz, akinek van feneke ahhoz, hogy az iskolapadban üljön”; „az értelmiségiek önállótlanok”, stb. … 
{701} S mi több: éppen ez a reflektáltság lesz a magja a társadalmi adaptáció olyan, igen erős mintáinak (olyan, általánosan követhető 
erkölcsi-, és magatartási rendszereknek), mint az európai antikvitásban a sztoicizmus, vagy Ázsiában a buddhizmus. 
{702} Gouldner egyrészt az értelmiség vizsgálódó (examine) természetét emeli ki, mint ami ebben a csoportban hangsúlyosabb 
lehet, mint az élet közvetlen élvezete és elszenvedése (Gouldner, 1979, p. 60), másrészt az értelmiséget jellemző specifikumok 
együttesét mint a melegség és spontaneitás ellentétét határozza meg. (Gouldner, 1979, p. 84). 
{703} A „cselekvőket” persze az eltérő jellegen kívül az is zavarja az értelmiségi reflektált természetében, hogy mint szemlélő őket 
is szemléli, hogy mint elemző őket is elemzi, (s ezzel valamilyen szempontból „fölébük” kerül) – ezt különösen a hatalmi 
törekvések jegyében cselekvők viselik rosszul; továbbá, hogy e „kívülállása” miatt nem gyarapítja egyértelműen e „cselekvők” 
követőinek táborát. 
{704} A „tanuló” szerep és ez a „szemlélődő” jelleg együtt ahhoz vezet, hogy az értelmiséggel szembekerülő csoportok a „tipikus 
értelmiségit” gyengének (mint a gyermek), gyávának vagy legalábbis bátortalannak, folyton aggályoskodónak, hezitálónak, 
bizonytalannak, és lényegében passzívnak látják és ábrázolják. Az „értelmiség” például a jellegzetes bolsevik megítélésben – mint 
általában a független gondolkodókkal szemben eleve bizalmatlan diktatúrák megítélésében – ilyen puha, ingadozó, 
megbízhatatlan, „széplelkű” – vagyis nőiesen finomkodó és életidegen –, aki könnyen meghajlik, megtörik, árulóvá aljasul az 
erős ellenhatások nyomására, s akit még jó esetben is gyermekként, kézen fogva kell vezetnie – a vele szemben erős, határozott 
és eltökélt – „proletárnak”. (Arra még visszatérünk, hogy maga a „lenini bolsevik gárda”, ez a majdnem színtiszta értelmiségi 
csoport mennyiben tekinthető értelmiséginek, és mennyiben nem. Mindenesetre még Sztálin is, akit a többiek legkevésbé 
tekintettek annak, s aki maga is a legmegvetőbb tudott lenni az „értelmiségiekkel” szemben, a többi bolsevikhoz hasonlóan 
meglehetősen sok jellegzetesen értelmiségi tevékenységet végzett; az más kérdés, – hiszen az egyéb értelmiségiek 
„értelmiségiként” való besorolásánál sem az a döntő szempont –, hogy milyen színvonalon). Vannak persze az 
államszocializmusnál még jóval értelmiségellenesebb diktatúrák is, (Göring, mint tudjuk, egyenesen a „pisztolyához kap”, 
amikor a kultúrát – mint az értelmiség tevékenységi terepét – emlegetik; jóllehet az értelmiség részvételét természetesen ezek a 
diktatúrák sem nélkülözhetik). 
Az értelmiséget puhának, ingadozónak, gyengének nyilvánító külső megítélésnek az az egyik valóságalapja, hogy az értelmiségi 
reflektáltsága önmagára is kiterjedvén gyakran önmegítélése is ambivalens, ironikus, önkritikus. Ez koránt sincs így minden 
értelmiségi esetében, de az ebből fakadó identitásbizonytalanság az értelmiség esetében gyakoribb az átlagnál. (Az identitástudat 
éppen erősebb is lehet az átlagosnál az értelmiségi esetében, amennyiben a reflektáltság erős tudatos – végiggondolt, érvelésekkel 
és egyéb értelmiségi technikákkal alátámasztott – vállalást eredményez; de ha csak ezeken a tudatos megfontolásokon alapszik, 
akkor ugyanezen az úton, a tudatos megfontolásokból keletkező kételyeken keresztül könnyebben le is tud rombolódni). 
{705} Függetlennek lenni a természet kényszereitől; a fölöttük hatalommal bíró emberektől, a közösség nyomásától, stb. (Ez a 
függetlenség-vágy sosem totális, hiszen az ember szociális lény lévén azt is szükségesnek érzi, hogy valamilyen mértékben 
függjön a többi embertől, vagy tulajdonképpen – az emberközösség analógiájára az őt magát is magában foglaló s ezáltal 
oltalmazó nagyobb egységként felfogott – természettől is, stb. de az emberi függetlenségvágyat éppen ezzel a kettősséggel lehet 
jellemezni: függeni is, amíg az oltalmat jelent, de közben függetlenné is válni). 
{706} S a szellemi tevékenységnek ez a sajátossága is megjelenik erkölcsi mintaként is; ha a reflektáltság kapcsán a sztoikusok vagy 
a buddhizmus példáját említhettük, a (szellemi) autonómia erkölcsi jelentőségét Szókrátész alakja jelképezheti. 
{707} A szellemi függetlenség eszményének egy másik híres sűrített antik megjelenítése Diogenész legendája, aki midőn azzal 
küldi arrébb a hordója elé álló Nagy Sándort, hogy „Ne vedd el, amit nem adhatsz”, ezzel nem csak azt jelzi, hogy a világhódító 
hatalma nem ér fel a Nap (vagy általában a természet erőinek) hatalmával, hanem azt is, hogy ő, a független elmélkedő valóban 
semmitől sem függ, (hordója szabadságában nem „dörgölődzik szájához sült lapocka, s szívéhez kisgyerek”), de nem félemlíti 
meg, nem zökkenti ki elmélkedése autonóm világából a világhódítók hatalma sem. 



{708} Ez már a polgár és a szellemi termelő együttes modernkori színrelépésének kezdeteitől így van: a „szabaddá tévő városi 
levegő” kialakulásában együtt vettek részt az autonóm vállalkozók és az autonóm gondolkodók; s a közös alap, a városi 
autonómia is egyszerre alapult a kézműves-iparosok, kereskedők és a szellemi munkavégzők (például az egyetemek) 
„mentességein”. 
{709} Ennek működő példája a legitim rendőrség: ha a rendőrség nem a társadalmat elnyomó erőszakszervezet, hanem az, amit a 
neve ígér: a rend őrizője, akkor mindenki elismeri a legitimitását, hiszen a rend fenntartása közérdek. Az értelmiségi 
autonómiákat is ideális esetben csak az értelmiség egésze által teljesen legitimnek (és kompetensnek) elfogadott szereplők 
ellenőrizhetnék, csak az értelmiség egésze által legitimnek elfogadott szabályok alapján. (Hogy ez jelenleg általában nem így 
történik, erre még visszatérünk). 
{710} Ellenkező esetben az következik be, – amiről egyébként egyre gyakrabban panaszkodnak a mai társadalom tanárai – hogy a 
tanár „nem taníthatná azt, amit tud, vagy amiről a tények meggyőzték, hanem olyasmit kellene előadnia, amivel kielégíthetné az 
’ifjúság nevelésével’ foglalkozók {értsd: oktatásügyi kormányzat, szponzorok, különböző értékrendű szülők, stb.} gyakran 
ellentétes várakozásait. Az oktatás színvonala ezáltal rövidesen a legkisebb közös nevező szintjére szállna alá. Átalakulna a 
tanítás, s egy szintre kerülne a televíziós showműsorokkal, amelyek mindent megtesznek, csakhogy növeljék népszerűségüket.” 
(Merton, 1980, p. 742). 
{711} Sokan támadják az értelmiség autonómiatörekvéseit is. Emlegetik az értelmiségi „elefántcsonttorony” veszélyét, az 
„értelmiségit” önimádatra és önzésre hajlamosnak festik le, aki különböző mentességei (kötetlen munkaidő, tanári szünidő, 
stb.) birtokában „lazsál” (miközben mások gürcölnek); vagy – visszaélve az autonómiája-adta szabadsággal – a többiek számára 
használhatatlan szellemi terméket fabrikál. És a legtöbb értelmiségi – teszik hozzá – hiába „független”, nem képes az igazán 
autonóm gondolkodásra, csak azt szajkolja, amit a néhány valóban független gondolkodó megfogalmazott. 
{712} Fuller (az „entellektüelről” írott könyvében) a szofistában látja a modern értelmiségi előképét: „a szofisták voltak az 
őseredeti entellektüelek (…) valójában bizonyos készségekkel és eszközökkel látták el az embereket (…) Számukra egy 
gondolat egyenértékű az általa lehetővé tett tevékenységgel”. (Fuller, 2006, pp. 13, 15-16). Az értelmiségi vélekedésnek tehát 
egyik funkciója, hogy általa rugalmasabb-hatékonyabb lehet az emberi tevékenység. (Fuller a szofisták nagy történelmi 
jelentőségeként emeli ki a vélemények relativizmusának általuk bevezetett szemléletét. A szofistákkal szemben Szókratészt 
idézi, aki elítélte őket, mert túlságosan aprópénzre váltották, relativizálták a gondolatokat, amelyek az „istenek tulajdonai” is. 
Szókrátésznek ezt az álláspontját úgy foghatjuk fel, mint a nembeliség védelmezését a partikularizálással szemben, és 
egyetérthetünk vele, Fuller viszont mindkét szellemi attitűd igazát és fontosságát hangsúlyozza az emberiség szempontjából – 
és ez is jogos: a nembeliség képviseletétől függetlenül, sőt, olykor akár azzal tudatosan szembeszegülve is szükséges lehet az 
értelmiségi állandó vélekedő-megítélő szerepvállalása). 
{713} Bauman a modern értelmiséget a felvilágosodás előtti korból eredeztetve rendre „les philosophes”-ről beszél. 
{714} Persze pontosan azért, mert ezek az „alattvalók” éppen arra készülnek, hogy mint osztály, átvegyék a hatalmat. Ez a 
hatalomátvétel pedig azért ebben a formában – a polgári nyilvánosság szabadságában – történik, mert ez az osztályhatalom, a 
korábbiaktól eltérően nem egy meghatározott társadalmi csoport politikai uralma, hanem a gazdaságon keresztül érvényesített 
hatalomgyakorlás, amely az egész politikai szférát is aláveti a gazdaságnak. „a kapitalista módon működő tulajdon felett a 
rendelkezési hatalom ugyanis nem-politikai. A polgári személyek magánszemélyek, mint ilyenek nem ’uralkodnak’” (Habermas, 
1971. p. 45). 
{715} A polgári társadalomban a kritikai attitűd lesz az értelmiségi vélekedés legpregnánsabb formája.„Az igazság megismerésének 
egyetlen megbízható eszköze a kritika. Természetesen ez sem tévedhetetlen, de az entellektüel fegyvertárából semmilyen más 
eszköz nem ér fel vele”. (Fuller, 2006, pp. 66-67). „az entellektüelnek két egymással ellentétes szerepe van: a cenzoré, aki tiltja 
bizonyos eszmék gyakorlását, és az ördög ügyvédjéé, aki az embereknek bemutat egyes ideákat, remélve, hogy csak enyhébb 
formákban fogadják el őket, emellett képessé téve őket a szélsőségesebb formák elutasítására.” (Fuller, 2006, pp. 109-110). 
{716} Az „értelmiség”-képzésben Abelard bevezeti a vélekedés technikájaként, a quodlibet-disputát; többek között ez válik 
később az angolszász oktatási rendszerben a „debating” tantárgy alapjává. 



{717} Erre a funkcióra jelennek meg például Angliában az egész későbbi polgári nyilvánosság számára mintául szolgáló olyan 
orgánumok, mint a Tatler vagy a Spectator. 
{718} Amikor az értelmiségi szembekerül szellemi szabadságának, illetve elismert kompetenciájának ezekkel a korlátaival, akkor 
nagyobb valószínűséggel tudatosul benne különbözése, hogy tudniillik ő nem „polgár”, hanem attól különböző érdekű 
„értelmiségi”. 
{719} Egyfelől a „világról” általában, másfelől és különösen azokról a területekről, amelyeken őt „szakembernek”, kompetensnek 
ismerik el. (Később szó lesz arról, hogy az ilyenfajta kompetencia behatárolása fontos eszköz a tőkés termelési mód fenntartói, 
hatalomgyakorlói számára az „értelmiség” termelőként való alávetésében). 
{720} „The typically modern strategy of intellectual work is one best characterized by the metaphor of the ’legislator’ role. (…) 
The authority to arbitrate is in this case legitimized by superior (objective) knowledge to which intellectuals have a better access 
than the non-intellectual part of society.” (Bauman, 1987, p. 4). Ezen elhatárolódás kialakításában segítettek azok az 
előzmények, amelyek során a feudális társadalmi tagolódás mechanizmusai fokozatosan átalakultak: mint a második fejezetben 
már utaltunk rá, Elias és mások számos példán át érzékeltették, hogy a nemesség társadalmi fensőbbsége mint alakul át 
fokozatosan a „nemesség” erkölcsi-szellemi fogalmába, (amelybe már a polgár és értelmiségi is besorolódhat). Bauman ezzel 
kapcsolatban Gombrichot idézi (Lásd Gombrich, I.: Meditations on the Hobby Horse, Phaidon, London, 1963, pp. 17-18): „in 
the strict hierarchic society of the sixteenth and seventeenth centuries [we would rather say: under conditions of the 
disintegration of the old hierarchy in these centuries – Z.B.] the contrast between the ’vulgar’ and the ’noble’ becomes one of 
the principal preoccupations of the critics…Their belief was that certain forms of modes are ’really’ vulgar, because they please 
the low, while others are inherently noble, because only a developed taste can appreciate them.” (Bauman, 1987, p. 135). 
{721} Kuhn (1984). 
{722} „The typically modern view of the world is one of an essentially orderly totality; the presence of a pattern of uneven 
distribution of probabilities allows a sort of explanation of the events which – if correct – is simultaneously a tool of prediction 
and (if required resources are available) of control.” (Bauman, 1987, p. 3). 
{723} Az értelmiség vélekedő, megítélő szerepe külső szemmel gyakran okoskodássá, öncélú rabulisztikává, elitista 
„művészkedéssé” torzul; ez esetben vagy elfogadják egy olyan világnak, amelyből ők ki vannak rekesztve,de van némi (mások 
számára átláthatatlan) létjogosultsága a társadalom működtetésében, vagy elutasítják, mint olyat, aminek nincs kézzelfogható 
haszna – vagy legalábbis nagyon ingatag, tehát különösebb tiszteletre nem méltó haszna van – a többi ember számára. 
(Amikor elfogadják az egyébként „öncélúnak” tekintett értelmiségi világ létjogosultságát, ez egy olyan szemléletet is magával 
hozhat, amelyben annál „értékesebb” egy értelmiségi vélekedés, minél nehezebben érthető; ilyenkor tulajdonképpen elsődlegesen 
reprezentatív funkcióját ismerik el, azt, hogy a társadalmi „fent” (és az ehhez illő „fentebb stíl”) világát testesíti meg és 
szimbolizálja. 
Az értelmiség elitcsoportjaihoz az „ízlés” monopóliuma is társul, s ezen keresztül az esztétikai megítélés képessége. 
„Throughout the modern era, including the modernist period, aestheticians remained firmly in control of the area of taste and 
artistic judgement (or so it seems now, in retrospect, by comparison with the situation brought into being by the post-
modernist developments). Being in control meant operating, without much challenge, the mechanisms transforming 
uncertainty into certainty; making decisions, pronouncing authoritative statements, segregating and classifying, imposing 
binding definitions upon reality. In other words – it meant exercising power over the field of art. In the case of aesthetics the 
power of intellectuals seemed particularly unchallenged, virtually monopolistic.” (Bauman, 1987, p. 134) 
„Let us repeat that in no other sphere of social life has the non-interference of the non-intellectual authorities been so 
traditionally low, and in consequence, the authority of the intellectuals so complete and indubitable” (Bauman, 1987, p. 140) 
„If the judgement of taste (…) occupied the very centre of the intellectual world once organized around the metaphor of the 
legislator, one would expect that the closer to this centre other intellectual domains were located, the more poignantly they 
would experience the post-modern shock.” (Bauman, 1987, p. 140.) 
{724} E tekintetben a nemrég említettekkel éppen ellentétben, nem az értelmiségi volt az „ágens”, hanem mintegy az uralkodó volt 
az „ágense” (reprezentatív bábja) az őt körülvevő szellemi munkavégzőknek, (vagy egy-egy kimagasló tanácsadónak). 



{725} Szent Páltól Augustinuson át Aquinói Tamásig, (vagy a más vallási rendszerekben persze más módon „szentnek” tekintett 
tanítókig, amilyen szerepet például Kasjapa, Milarepa vagy Bódhidharma tölt be a buddhista pantheonban). 
{726} Jó példája az értelmiségi típusú normaképzésnek a nyelvújítás. A nyelv állandóan változik, de paradigmaváltásokkor 
különösen fontossá válik az új paradigmának megfelelő, annak szemléletét sugárzó nyelvezet kanonizálása. A törvényalkotó 
értelmiség ilyenkor egyrészt meghatározza, hogy melyek azok a kifejezések és nyelvi szabályok, amelyek „helyes”, vagyis a kor 
társadalmának megfelelő nyelvhasználatot tesznek lehetővé (osztálytársadalmakban a „helyes” – kifinomult, elegáns – nyelv 
mindig az uralkodó csoportok nyelve); másrészt, ha az adott paradigma maradéktalan érvényre juttatásához hiányoznak 
spontán létrejött nyelvi elemek, ezeket a nyelvújító értelmiség mesterségesen megalkotja (ahogy az a magyar nyelvújítás 
folyamatában is történt: eléggé egyértelmű hogy éppen ez a kanonizálási processzus volt a magyar polgárosodás – tehát a kornak 
megfelelő paradigmaváltás – forradalmi jelentőségű elindítója; a politikai szférában akkor még csak „kisipari” léptékű 
„összeesküvésre” képes, s azt elbukó polgári értelmiség Kazinczy vezérletével egy sokkal eredményesebb területre tette át 
aktivitása súlypontját: a nyelvi normaalkotás par excellence értelmiségi területére). A nyelv megújításához hasonló jelentősége 
van az esztétikai és egyéb kulturális kánonok megalkotásának. Mindeközben az értelmiség kettős alapállást foglal el: egyrészt – a 
polgári kor értelmiségéről beszélünk – a polgári paradigmának megfelelő kánonokat alakít ki; másrészt – az uralomra jutó 
polgársággal szemben is bizonyos pozíciókat biztosít az értelmiségi számára az, hogy ezeken a területeken ő lévén a leginkább 
otthon, ő az, aki a normákat meghatározza. 
{727} A polgári korba való átmenet pillanatában – amikor az Egyház már nem tudja monopolizálni a vélemények feletti uralmat, 
ugyanakkor még nem vált uralkodóvá a relativitás szemlélete – maga a Tudás emelkedik az isteni szentesítő helyébe. A 
Felvilágosodás (amelynek szimbolikájában a Nap-Király helyére átmenetileg a Tudás Napistene lép) azt a képzetet sugallja, 
hogy miként az abszolút monarchia „fentről” biztosítja – legalábbis ezt ígéri – minden alattvaló boldogságát, s ahol az 
uralkodótól látszik függeni, (miként már a Bourbon-dinasztia megalapítója meghirdette), hogy „minden franciának tyúk főjön a 
fazekában”, hasonlóképpen a Tudásnak a normaalkotó értelmiségből kisugárzó „fénye” fog „beragyogni minden ház ablakán”. 
A normaalkotó értelmiség e szerepfelfogásának „intézményes” kifejeződése az Enciklopédia megalkotásának igénye, de az 
értelmiség ilyen típusú normaalkotó-normaközvetítő szerepe, s ennek sűrítményeként a tudásanyag összegzésének és 
kanonizálásnak igénye – ha mérsékeltebb ambíciókkal is, de – a lexikon műfajában valamilyen mértékben az egész polgári 
koron keresztül fennmarad. Az értelmiség e szerepének a megnyilvánulása az egész modern iskolarendszer is; nem véletlenül 
esik egybe az általános és kötelező iskoláztatás bevezetése a Felvilágosodással. Alapvetően az iskolai oktatás az az 
intézményrendszer, amely a normaadó értelmiség által meghatározott (s persze a kor, azaz az uralkodó társadalmi viszonyok 
szükségleteihez igazított) „kellő” tudásanyagot kanonizálja és mindenkihez (a modern iskolarendszer jellegét tekintve 
nyugodtan mondhatjuk: minden alattvalóhoz) eljuttatja. A törvényalkotó értelmiség fogalmazza meg a „közjó” elveit abban a 
társadalomban, ahol a „javak” és a „jó” fogalma egymástól elválaszthatatlan. Ahol „the rule of the good is the birth of an 
overarching power; having goods at one’s disposal means having the right to deprive others of them and defend one’s own (in 
the double meaning of the French defendre: ’to defend’ and ’to prohibit’) from desire. The first concern of the victors – from 
Alexander to Hitler to ’real socialism’ – is to develop utilitarian practices by repressing the sovereign ones.” (Illuminati, in: 
Hardt-Negri, 1996. pp. 179-180). 
{728} Mint ugyancsak jeleztük már az előző alfejezetben, a tőkés uralmi rendszer lényegéhez tartozik, hogy az autoritást közvetve 
gyakorolja, s ezért szüksége van az értelmiségre, mint külön rétegre, amely a hatalomgyakorlás hasonló szimbolikus szféráját 
működteti a polgári társadalomban, mint az európai feudalizmus társadalmában az egyház, (de míg a középkori egyház egy 
olyan társadalomban töltötte be ezt a szerepet, ahol az uralkodó csoportok autoritása közvetlenül érvényesült, s ezért a 
szimbolikus hatalmat megtestesítő és működtető egyház közvetlenül is részese volt a főhatalomnak, a polgári társadalomban, 
ahol az autoritás közvetetten érvényesül, az értelmiség, amely ebben a társadalomban megtestesíti és működteti a szimbolikus 
hatalmat, mint csoport nem a főhatalom részese, hanem hangsúlyozottan közvetítő). 
{729} Mint Bauman fogalmaz: kialakul a specialisták rétege, akik a tudáson keresztül irányítják, kontrollálják a társadalmat. Bauman 
csak azt nem veszi figyelembe, hogy ezek az értelmiségi „specialisták”, akik saját jogon irányítják és kontrollálják a „tudáson” 
(az általuk felfedezett, feltalált, megalkotott törvényeken – mint tudáson –) keresztül) a társadalmat, az irányítást és kontrollálást 



már nem „saját jogon”, hanem mint polgári értelmiségiek, mint a polgárság érdekképviselői (mint a tőkés osztályuralom 
közvetítői) végezhetik csak. A „polgári” értelmiségiről éppen ezért mindinkább leválik a (jelző nélküli) értelmiségi, akinek 
adekvát nézőpontját már nem a tőkés polgári termelési mód, hanem a szellemi termelési mód képviseli, (amelyben az 
/ön/irányítás és kontroll is saját jogon illeti meg a szellemi termelőket). 
{730} A jellegzetesen polgári utópia ezzel összefüggésben a „tudományos – tudományosan szervezett és tudomány-alapú – 
társadalom” utópiája, a szó szoros értelmében vett „science fiction”. (Az más kérdés, hogy amikor a polgári társadalmak 
elvesztik belső hajtóerejüket, akkor ezek a tudományos utópiák mindinkább rémlátomásokká torzulnak). S ez aztán szerepet 
játszik az értelmiség szerepének átértékelődésében is. „There is hardly any way left leading from this self-propelling, self-
perpetuating, self-divisive, autonomous and self-sufficient mechanism of expert knowledge, back to the kind of generalized 
expertise entailed by the traditional role of the legislators. (…) There is also another factor exacerbating the intellectual lack of 
self-confidence. The hope that the modern, that is, the rationally administered, highly and increasingly productive, science-
based world would eventually generate patterns of social organization fit to be universalized is fading, as the disenchantments 
accumulate: none of the patterns so far produced inside the modern world is likely ever to respond to the expectations born of 
intellectual practice”. (Bauman, Zygmunt, 1987, p. 123). 
{731} Mint később látni fogjuk, egyfelől az államszocializmusban, másfelől a szellemi termelési mód kialakulásával a három 
értelmiségi terület viszonya is egészen másképpen alakul. 
{732} A kulturális relativizmus – mint ezt már többször hangsúlyoztuk – megfelel a kapitalizmus alaptermészetének, a piac 
mindent mindennel kicserélni kész jellegének, de egyéb tényezők is szerepet játszanak szemléleti térhódításában; legutóbb 
éppen a komputertechnika kifejlődése. (A bármilyen érzékleti modalitás digitális közös nevezőre hozásának lehetősége éppúgy 
kedvez a kulturális relativizmus terjedésének, mint a személyi számítógépek hálózatára épülő internet-világ, amely döntően nem 
törvényszerűségek, hanem az egyenrangú egyéni partikularitások szükségképpen csak relatív érvényű nézőpontjai körül 
szerveződik). A számítástechnikai forradalomtól nem függetlenül jöttek divatba a társadalomtudományokban a különböző 
(pszichológiai, antropológiai, szociológiai, nyelvtudományi, stb.) kognitivista iskolák, amelyek a hangsúlyt a világ törvényeiről az 
e törvényeket (különbözőképpen) interpretáló emberi gondolkodás vizsgálatára helyezve szükségképpen szintén erősítik a 
kulturális relativizmus szemléletét. 
{733} Bauman, (1987). Bauman nem a tőkés rendszer leszálló ágba fordulásából magyarázza az értelmiség szerepváltozását, 
hanem a fogyasztói társadalom létrejöttéből. „It is obvious that within the context of consumer culture no room has been left for 
the intellectual as legislator. In the market, there is no one centre of power, nor any aspiration to create one (the alternative 
would be a political ’dictatorship over needs’, an equally unattractive proposition for the intellectuals with legislative 
ambitions).” (Bauman, 1987, p. 167). „One of the most profound analysts of culture in its consumer phase, Pierre Bourdieu, 
suggests that the enthronement of the latter means a substantive change in the mode of domination central to social 
integration. The new mode of domination distinguishes itself by the substitution of seduction for repression, public relations 
for policing, advertising for authority, needs-creation for norm-imposition.” (Bauman, 1987, pp. 167-168). 
{734} „The typically post-modern strategy of intellectual work is one best characterized by the metaphor of the ’interpreter’ role. 
It consist of translating statements, made within one communally based tradition, so that they can be understood within the 
system of knowledge based on another tradition.” (Bauman, 1987, p.5) 
{735} Ebben az értelemben érvényes, hogy „It is vitally important to note that the post-modern strategy does not imply the 
elimination of the modern one; on the contrary, it cannot be conceived without the continuation of the latter.” (Bauman, 1987, 
p.5). 
{736} „Beeing intellectuals, they subsequently seek to reforge their separatedness into a self-identity. The specifically intellectual 
form of the operation – self-definition – masks its universal content, which is the reproduction and reinforcement of a given 
social configuration, and – within it – a given (or claimed) status for the group. The relatively rare exceptions to this rule come 
from those cases where the intellectuals focus their attention on another society, starkly different from their own”. (Bauman, 
1987, pp. 8-9). „It has been accused of unlawfully appropriating the right to decide on those matters on which only the cultural 
elite was a trustworthy judge. Having subordinated validation of culture to the practical judgement of quantifiable demand, the 



market reduced the cultural elite to one of the many ’taste interest groups’ vying with each other for the benevolent attention 
of the consumer.” (Bauman, 1987, p. 158). 
{737} Már Destutt de Tracy az értelmiségieket (legalábbis azok egy meghatározott csoportját) „ideológusokként” említi. 
{738} E két törekvés közös nevezőjeként Bauman a társadalom tudáson keresztüli irányításáról beszélt; s ezen uralmi aspektust nem 
is leplezi például Lukács, amikor a tudomány és filozófia újszerű, „marxista” viszonyáról szólván arról beszél, hogy a marxista 
társadalomban a tudomány – mintegy alulról – ellenőrzi, hogy a filozófiai általánosítások nem távolodnak-e el a társadalmi 
léttől; a filozófia pedig – mintegy felülről – ellenőrzi, hogy a tudományok megfelelő összefüggésekben tárgyalják-e a 
részkérdéseket. (Lásd: Lukács, 1976, p. II/557). 
{739} Az európai történelem egyik legkorábbi ismert ideológiai konstrukciója – ideológiák jóval korábban is születtek, de ennek 
tógája alól kandikál ki a legnyersebben az ideológiai lóláb – Menenius Agrippa közismert meséje, amelyben a társadalmi 
csoportokat a test részeihez hasonlítja. E történet sikeressége azon alapult, hogy a világról alkotott kép egy szilárd elemére, az 
adott korban mindenki számára evidens testképzetre támaszkodva azt a látszatot tudta kelteni, hogy általános Törvényt mutat 
be: ha e törvény érvényes a testre, miért is ne lenne érvényes a társadalomra? (Később a tudományos gondolkodás rámutat arra, 
hogy az analógia alkalmazásának korlátai vannak, nem lehet bármit bármire átvinni, s így Agrippa egyszerűen csúsztat, ám az 
analógiás gondolkodás azért olyan erős mindmáig, mert a világ különböző elemeit összekötő közös törvények léte is általános 
tapasztalat, s ezzel összefüggésben erős igény a világkép kohéziójának igénye). Az ideológiák mindenkor építenek erre az 
igényre, hogy segítségével ezt a szemléleti kohézióra irányuló igényt az őáltaluk elképzelt társadalmi kohézió irányába tereljék. 
(Trilógiánk harmadik kötetében szeretnénk bemutatni, hogy miként lehet kiküszöbölni… ha nem is az ideológiaképződést, de 
az ideológiaképzésnek a hatalmi érdekek alapján történő monopolizálását). 
{740} Például az atomokból építkező fizika és az individuumokra épített társadalomkép együttszületése és egyidejű 
megkérdőjelezése; stb. 
{741} Azt is mondhatjuk, hogy a polgári kor éppen az ideológiák változásával tagolja saját történetét, s ezeken keresztül alakítja át 
magát a körülmények változásaihoz igazodva. A polgári történelem korszakai – reneszánsz, felvilágosodás, romantika, stb. – 
ideológiai korszakok. A legfőbb ideológiateremtők a filozófusok, (mikor az ugyancsak filozófus és ideológus Marx „a világot 
csak magyarázó” filozófusok ellen mennydörög, akkor a filozófusoknak a mindenkori polgári társadalom ideológusaiként 
betöltött szerepét kívánja kiiktatni egy másik társadalom nevében). A filozófusok és egyéb elméletalkotók egyrészt olyan 
elméleti konstrukciókat hoznak létre, amelyek egyszerre próbálják leképezni a kor társadalmi viszonyait és az emberi 
megismerés különböző területeinek törvényszerűségeit, ezáltal a kor viszonyait az általános törvény erejével felruházva; 
másrészt a világhoz való kapcsolódás meghatározott formájának elméleti megfogalmazásán kívül többnyire jellegzetes 
személyiségük kiformálásával is mintegy mintát adnak az általuk kívánatosnak tartott kapcsolódásforma gyakorlati megéléséhez. 
(Ezért is zavaró, amikor egy elméletalkotó egy-egy személyiségvonása, illetve emberi magatartása – mint például Rousseau apai 
szerepviselkedése – nincs összhangban az általa megalkotott ideológiával). 
{742} „The pastoral and proselytizing power of the state would not stop at spiritual conquest; as a matter of fact, faith was not 
the issue at stake. The state embarked on a war against all forms of life that could be seen as potential pools of resistance 
against its own rule. Nothing less was required than the acceptence of state expertise in the art of living; it had to be admitted 
that the state and the specialists it appointed and legitimized knew better what was good for the subjects, and how they should 
live their lives and beware of acting in a fashion harmful to themselves.” (Bauman, 1987, p. 50). 
{743} Ez nagyon fontos az állandóan átalakuló, új s új (szellemi) árukat termelő, és általában is az innováció eszményén alapuló 
piaci kapitalizmusban. Az innovációs szellem és az értelmiségi elkötelezettsége a Nem képviselete (például az igazságosság 
eszményének képviselete) iránt szerencsésen találkozhat az olyan ideológia-teremtésekben, amikor az éppen domináns hatalom 
és ideológiája túlsúlyát az értelmiségi egy-egy ellenideológiával igyekszik csökkenteni. „Természetes szerepük, hogy 
folyamatosan mérleget készítsenek, és megmutassák, minden előny pusztán átmeneti és visszafordítható (…) az entellektüelnek 
az erőseket kell tűz alá vennie (vagy az erőst kell meggyengítenie, vagy a gyengét megerősítenie)”. (Fuller, 2006, p. 131). Ez az 
értelmiségiek egyik fontos szerepe – az osztálytársadalmakban. 



{744} Ez még az ideológiák széles palettáját felvonultató antik görög társadalomra is érvényes, gondoljunk Püthagorasz 
száműzetésére vagy Szókratész méregpoharára. 
{745} Mint Bauman kimutatja, nemcsak Sztálin kezelte ellenszenvvel és gyanakvással az „ideológusokat”, hanem már Napoleon is. 
„Gradually, the ideologists turned in Napoleon’s eyes into competitors for state power; at some point they became the very 
epitome of rival political forces – so radically different was their conception of the administration of society. No wonder 
Napoleon blamed the ideologists for being morally responsible for the failed Malet conspiracy of December 1812: ’We must 
lay the blame for the ills that our fair France has suffered on ideology, that shadowy metaphysics which subtly searches for first 
causes on which to base the legislation of peoples, rather than making use of laws known the human heart and of the lessons 
of history. These errors must inevitably and did in fact lead to the rule of blood-thirsty men. Indeed, who was it that 
proclaimed the principle of insurrection to be a duty? Who educated the people and attributed to it a sovereignty which it was 
incapable of exercising? Who destroyed respect for and the sanctity of laws by desribing them, not as sacred principles of 
justice, the nature of things and civil justice, but only as the will of an assembly, composed of men ignorant of civil, 
administrative, political and military law?’” (Bauman, 1987, pp. 104-105). Bauman ezt az ellentétet abból vezeti le, hogy az 
ideákat a világ formálóinak tekintve az „ideológusok” az ideológián keresztül küzdenek a világ jobbításáért, míg a politikusok a 
hatalom kézberagadásán keresztül, s ezért mintegy konkurrensei egymásnak. E szembekerülésben azonban az is kifejeződik, 
hogy a modern (citoyen) értelmiség ekkor szakad le az őt életrehívó polgárságról. Mint láttuk, a forradalmi polgárság ideológiai 
képviseletét ellátó citoyen értelmiség a polgárság szellemi hatalmának megalapozója. A forradalom után, a hatalommegszerzés 
pillanatában azonban a polgárságnak (már nem a szellemi, hanem) a politikai hatalom lesz az elsődleges ágense (a szellemi 
másodlagossá válik). Ebben a pillanatban Napóleon a győztes polgárság adekvát szellemi képviselője, (nem az „ideológusok”). 
Tehát alapjában nem a „politikus” kerül szembe az „ideológusokkal”, hanem a tőke, amelynek ettől fogva a politika (az állam) az 
elsődleges áttétele. Persze az ideológusokra továbbra is szüksége van a polgári társadalomnak (s a változásokkor mindig fel is 
erősíti az ideológiák pluralizmusát), de ez az a pillanat, amikor a tőke és az értelmiség harmóniája végérvényesen megbomlik 
(lásd Beethoven – és számos értelmiségi kortársa – kiábrándulását Napóleonból, ami az értelmiségnek az egész burzsoáziától 
való eltávolodásának kezdete). Később hasonló módon kerül szembe a sztálini állam is az „ideológusokkal”. 
{746} Hasonló értelmiségkritika (mintegy „hinaus mit uns” alapon) értelmiségi szemszögből is megfogalmazódhat. A konzervatív 
értelmiségi Molnár Tamás például az értelmiséget éppen ideologikus természete miatt marasztalja el, úgy látván, hogy az 
értelmiségnek az ideológia a fontos, és nem az emberek valóságos élete. (Lásd például: Molnár, 1996). Molnár szerint az 
ideológus értelmiségi (megrészegülve a tudományos technikai fejlődés eredményeitől) nem veszi figyelembe az ember igazi 
természetét, lehetetlen célt tűz ki (az „igazságos világot”. Itt sietve megjegyeznénk, hogy mi például, amikor a szellemi termelési 
mód mellett érvelünk, nem gondoljuk, hogy annak megvalósulása lenne „az igazságos világ”, csak azt véljük bizonyíthatni, hogy 
feltehetőleg ez a következő – és bizonyos szempontokból az előzőnél igazságosabb – szakasz az emberiség történetében). 
Molnár az ideológus értelmiség kritikáját összekapcsolja a liberalizmus-kritikával is, kimutatva, hogy „az ember csak magának 
tartozik engedelmességgel” elvéből egyenesen következik a totális türannisz, a demokráciából a manipuláció. (A 
liberalizmuskritika lényegét illetően igazat adunk neki, érvelésében azonban elkövet egy csúsztatást: az individuális szabadság és 
felelősség kérdését az „engedelmesség” kategóriájával helyettesítve egy olyan terepre tereli, – ki kinek engedelmeskedjék – ami 
valóban minden zsarnokság születésének terepe. Ha az ember önmagának engedelmeskedik, ettől valóban csak egy lépés, hogy 
másokat is a neki való engedelmességre késztessen. Hogy ezzel szemben mi lehet a szabadság valóságos értelme, erre még 
kitérünk a következő fejezetben). Molnár azokhoz a konzervatívokhoz csatlakozik (Guénon, Évola, Hamvas, stb.), akik minden 
rosszat a vallás-irányította világrend megrendüléséből származtatnak, s az ideológus értelmiség fő vétségének azt tekintik, hogy 
az elidegenedés következtében „forradalmárok” lettek, és szembefordultak a hagyományokkal és a hagyományos 
közösségekkel. Ez azonban nem igaz minden „ideológus” értelmiségire, hiszen a hagyományos közösségeknek is voltak 
(ideológiateremtő) értelmiségijei. Konzervativizmusa jegyében Molnár érzéketlennek mutatkozik a „szabadgondolkodás” 
pozitív hozadékaival szemben, jóllehet premisszáitól eltekintve (gondolatai kifejtésmódjában) ő maga is jellegzetes 
szabadgondolkodó (és ideológus). Mindennek ellenére kritikájának sok igazságeleme van, s e kritikát felfoghatjuk úgy is, hogy 
az „ideológusoktól” lényegibb mibenlétüket: valójában éppen értelmiségi jellegüket kéri számon. Végezetül egyértelmű, hogy ő az 



értelmiségit csak elitként tudja elképzelni, s miközben szembenáll a fennálló rendszer örökkévalóságát tagadó (s például a 
szellemi termelési mód felé tájékozódó) „értelmiséggel”, ezt azonosítja a szellemi termelőknek éppen a fennálló rendszerre 
jellemző formaváltozatával, a modern (liberális?) értelmiséggel, amely éppúgy korfüggő, és a társadalom alapjaival együtt eltűnő 
formaváltozat, mint az egyiptomi írnok, vagy a középkori klerikus. 
{747} Ezt a folyamatot követi figyelemmel Foucault, amikor megkülönbözteti az „általános értelmiségitől” a „specializált 
értelmiségit”. 
{748} „A város jogi-szociológiai jellegzetességeit elemezve Max Weber öt olyan jegyet emel ki, amelyek az alapját képezik a 
középkori városok megerősödésének, s viszonylag erős ipari-kereskedelmi jellegének: ’1. az erőd; 2. a piac; 3 a saját bíróság és 
részben a saját jog; 4. egységes szervezet és ezzel összefüggésben 5. legalább részleges önállóság és önigazgatás, vagyis az, hogy 
az igazgatás is olyan hatóságok kezében legyen, amelyeknek létrehozásában a polgároknak mint olyanoknak is részük van.’ 
(Weber: Állam, politika, tudomány, p, 230). Az ilyen jogok a középkorban szükségképpen rendi kiváltságok alakját öltötték. Ezért 
a politikai értelemben vett város jellemzője a külön polgári rend, mint e kiváltságok hordozója. Max Weber azonban joggal jegyzi 
meg: a kritériumoknak a nyugati középkor városai csak részben s – tegyük hozzá – hiánytalanul csak fejlődésük későbbi 
szakaszában feleltek meg. E jogok, kiváltságok évszázados harcok eredményeként jöttek létre, annak ellenére, hogy ’a városok 
polgársága a legteljesebb tudatossággal törekedett az ilyen értelmű rendi politikára’. (Weber: Állam, politika, tudomány, p, 230). 
A városi polgárság ’jogbitorlással rést ütött az úri jogon’, s ez a dolog lényegét tekintve forradalmi újítás volt, de ahhoz, hogy a 
város megvédje és érvényesítse kivívott kiváltságait, létre kellett hoznia saját intézményeit és szimbólumait. S ezek paradox 
módon feudális jellegűek és feudális kötöttségűek.” (Huszár, 1977, p. 246) 
{749} Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a specializált szakmai tudást testületileg legitimált szakmai tudás formájában szervezik meg. 
{750} A modern értelmiség „céhesedéséről” alkotott véleményünket 1994-ben írott cikkünkben (Kapitány–Kapitány, 1998) 
részletesebben kifejtjük, az alábbiakban e cikk néhány részletével érzékeltetjük álláspontunk lényegét. 
{751} Az értelmiség egyetemhez hasonló céhes szerveződései a különböző (értelmiségi szakmai) kamarák, tudományos társaságok, 
szövetségek, a tudományos és művészeti akadémiák, stb. De nemcsak az intézmények, hanem maguk a kiválasztási 
mechanizmusok (minősítési rendszerek, „tudománymetria”, stb.) is részt vesznek a céhes jelleg biztosításában. 
{752} „(Igaztalan volna eltekinteni attól, hogy a céhes minősítési rendszer mindig bizonyos – persze csak korlátozott – 
biztosítékokat is jelentett a tudomány-előttes, sarlatán próbálkozások, a dilettantizmus, a tehetségtelen amatőrizmus és az 
igénytelenség , a silányság ellen, s így a tudomány, a művészet fejlődését is védte; hogy kritériumai, mércéi sokak számára 
ösztönzőleg hatnak – ám ettől még nem válnak a tudomány vagy a művészet valóságos értékmérőivé, a tudomány vagy a 
művészet szempontjából adekvát kritériumokká.) Felfelé, az értelmiség világát maga alá tiporni kész politikai és gazdasági 
hatalmakkal szemben is biztosítékot nyújt a ’Céhnek’, hogy saját legitimációs alapja van: az értékes teljesítmény az értéktelennel 
szemben A ’valódi érték’ és az értéktelen zagyvaság megkülönböztetése azonban ugyanolyan szubjektív, igazságtalan 
előnyökhöz-hátrányokhoz is vezető ítélkezési kritériumokat alkalmaz, mint bármilyen politikai, gazdasági hatalom általi 
diszkrimináció. (…) Végtére is a Céhhez tartozás, Céhbe-kerülés és az onnan való esetleges kihullás, kikopás egész 

bonyolult rendszerének egyik fő funkciója a határok fenntartása és jelzése a Céh-kaszt és a rajta kívüli ’többiek’ 

között. Minthogy az efféle határok mindig formálisak, a Céh egész működése szükségképpen hat úgy, hogy a 

szellemi élet a szerves alakulás felől rendre a formalizáció felé tolódik el”. (Kapitány–Kapitány, 1998, pp. 44-45). (Az 
idézett cikkben itt a középkorvégi skolasztika példájára hivatkozunk, amelynek erős analógiái vannak a ma tudományos – és 
művészeti – életében is). 
{753} Bourdieu legismertebb, az oktatási rendszerre vonatkozó elemzései mellett itt említhetők a magasművészet elkülönülésére 
vonatkozó gondolatmenetek is, mint például az alábbi: „as a repository of superior values, especially those of disinterestedness 
in respect of other social and economic interests and of separation from gross, immediate and short-term gratification and the 
pleasures of the flesh, work at the same time to reinforce the social inferiority of the dominated classes by condemning their 
cultural tastes and practices as the product of their lack of intelligence, sensibility, even moral worth, while at the same time 
defending the privileges of intellectuals as the monopolizers of these legitimate evaluations.” (Garnham, 2000, p. 152). 



{754} Gouldner is ebben az összefüggésben – az értelmiség zárttá váló tudásának kifejeződéseként – ír az értelmiség „lingua 
francájának” kialakulásáról. 
{755} Itt abból érdemes kiindulni, hogy a „professzionalizálódás” nem egy önmagában véve pozitív folyamat, hanem a szellemi 
termelésnek egy meghatározott korszak, a modern polgári társadalom értékrendjéből levezethető, korhoz kötött formája. 
{756} A „céhes” elitizmus az oka annak is, hogy az értelmiségnek korábban jellemzett konzervatív kritikája összetalálkozhat az 
értelmiségi elitizmus elleni plebejus indulatokkal (azokat az elitértelmiséggel azonosított „értelmiség” ellen uszítva). Az 
értelmiségi elitizmus magát magasabb (szellemi) minőségével legitimálja, s azzal érvel (ezt az érvet egyébként éppen a 
konzervatív értelmiség használja a leginkább), hogy szellemi különbségek mindig lesznek, s ezek elleplezésével csak a silány 
„tömegjelleg” kap zöld utat. (Ez az érvelés egyfelől igaztalan a nem-értelmiségiekkel szemben, amennyiben azok kultúráját a 
silánysággal azonosítja, másfelől éppen ezzel a hamis polarizációval igyekszik rögzíteni a /polgári/ értelmiségnek azt az 
elithelyzetét, ami nem a szellemi termelés, hanem az osztálytársadalmak következménye és tükröződése a modern kor szellemi 
termelőinek életében). 
{757} A világhoz való minden újfajta viszony (és az azt megtestesítő társadalmi csoport) magában hordja egy új termelési mód 
kialakulásának lehetőségét (vagyis van egy termelési aspektusa), de egyben újfajta hatalmi elkülönülés lehetőségét is (vagyis van 
hatalmi aspektusa is). Az „értelmiség” csoportként való különállása (s különösen „céhes” megszerveződése) a polgári 
társadalomban ezt a hatalmi aspektust erősíti, a szellemi termelési mód kifejlődése azonban – minden korábbi, 
osztálytársadalmi formával szemben – éppen azt feltételezi, hogy a csoport különállása (s ezzel hatalmi aspektusa) feloldódjék. 
{758} „It is the classic modernist, post-Enlightment story of intellectuals as a product of a division of social labour and carriers, in 
alliance with progressive political movements, of the emancipatory rationalist critique of tradition and of the harnessing of 
scientific enquiry to human material and social betterment”. (Garnham, 2000, p. 90). 
{759} Garnham azt is világosan látja: abban, hogy az értelmiség mennyiben képes progresszív szerepet betölteni, annak is szerepe 
van – és ez igen lényeges – hogy a különböző értelmiségi tevékenységtípusok mennyire tudnak együttműködni: mint fentebb utaltunk erre, 
a tőkének alapvető érdeke, hogy minél inkább külön tartsa egymástól ezeket a csoportokat. „The figure of the professional 
intellectual speaks to the functional definition of the intellectual and the historical production through the division of labour 
and the needs of an increasingly technological and bureaucratic modern world, of specialist knowledge workers of all sorts. In 
such a world of increased social fragmentation and specialization we are all dependent on experts. But the figure of the expert 
is now a deeply ambivalent one in our culture. The romance of science and its application to the creation of a better world was 
intimately linked to the legitimation of intellectuals in both their critical and technocratic roles. Indeed the two were originally 
closely linked. It was the discourse of critical reason, or so it was successfully argued, which enabled the harnessing of nature 
and the application of social engineering (a pregnant phase) to the betterment of human life. In the Western heartlands of 
industrial capitalism at least enough of this promise was realized to make the more general claim credible and thus to enhance 
the social prestige of the expert, the natural scientist and engineer.” (Garnham, 2000, p. 105). 
{760} Said azt hangsúlyozza, hogy az értelmiség minden progresszív mozgalomban jelen volt és jelen van, többnyire annak 
motorjaként, (Said, 1994). 
{761} S még hozzáteszi: „Does the very mode of rational critical discourse misrepresent in repressive ways the hopes and desires 
of that suffering and exploited humanity it claims to represent?” (Garnham, 2000, p. 101). 
{762} A posztmodern filozófia – miközben mint irányzat a céhes jelleg minden jellegzetességét produkálja – részben ennek 
felismerésén is alapszik. „Lyotard’s analysis of the ways in which the applications of this technology broke the knowledge 
monopoly of university academics that led him to his wider analysis of the end of modernity”. (Garnham, 2000, p. 97). 
{763} Mint már korábban idéztük Baumant: „Each one of these persons has a profession or an occupation, each one belongs to a 
functionally specialized group. But beyond this each person lifts himself or herself to another, more general level, where the 
voice of Reason and morality is heard unjammed and undistorted.” (Bauman, 1987, p. 22). 
{764} Mannheim, (1996), p. 183. (Kiem.: K. Á. – K. G.). 
{765} Pontosabban: a legkülönfélébb társadalmi csoportok megtalálhatják a maguk értelmiségi képviseletét, a domináns 
csoportokat többnyire domináns értelmiségiek képviselik. Az értelmiség kettős szerepvállalásáról (a nembeliség, illetve egyes 



partikuláris csoportok képviselőiként) érdemes ismét Fuller elemzéséhez fordulnunk: (megjegyezve, hogy Fuller 
„entellektüelnek” a közvélemény-alakító értelmiségieket nevezi – például a szaktudósok csoportjától elkülönítve őket):„A 
felvilágosodás eredeti entellektüeljei olyan eszmék hirdetésével próbáltak átlépni a társadalmi osztályhatárokon, amelyekről 
feltételezték, hogy egyetemesen követőkre találnak (…) Az értelmiségiek hirdette eszmék nagyobb része azonban inkább 
közepes hatósugarú, nem az emberiség egészét érintik, hanem csupán egy részét” (Fuller, 2006, pp. 115-116). Az az ambíció, 
amit Fuller a „felvilágosodás eredeti entellektüeljeinél” észrevételez, hogy azt remélték, hogy „egyetemesen követőkre találnak”, 
mert általános érvényű igazságokat fogalmaznak meg, később is érvényes az értelmiségiek nagy részére. A nembeliség 
képviseletének ambíciója nem is lehet más. Ugyanakkor kétségkívül igaza van abban is, hogy az értelmiség által képviselt 
eszmék nagy része nyíltan és felvállaltan részérdekekhez kötődik. Az ellentmondás ezzel kapcsolatban azonban nem akkora, 
amekkorának Fuller látja. Az „egyetemes eszmék” megfogalmazása is mindig partikuláris, (hiszen senki, mint már többször 
hangsúlyoztuk, egyetlen egyén vagy csoport sem képes egészen a Nem nézőpontjába helyezkedni, „egyetemes lenni”), másfelől 
viszont a „közepes hatósugárral” megfogalmazott eszmék is mindig érintik az Egészet is, az ezeket megfogalmazó értelmiségi is 
mindig annak alapján áll. (A részérdekek elfogadtatása is mindig nembeli értékekre támaszkodva történik). Az értelmiséginek a 
Nemhez való bensőséges viszonyát egyébként alapjában Fuller is látja, amikor azt írja, hogy az entellektüel számára a három 
nagy polgári eszme közül a legfontosabb a „testvériség”: mert emögött az eszme mögött a „közös ősapa” (az egyes egyéneket 
és csoportokat „testvérré” tévő Nem) áll. A „közös ősapa”, a Nem testvériségét azonban a polgári társadalomban – mint Fuller 
is rámutat – felváltotta a választott szövetség testvérisége – és ez megint távolít a nembelitől a részérdekek felé, megint 
partikularizál. (Fullernek az értelmiséghez való viszonyát egyébként az az – értelmiségi – életérzés határozza meg, hogy az 
entellektüel a későkapitalista társadalomban már nem láthatja magát törvényhozónak, de meg szeretné őrizni korábbi szerepét. 
Már – és még – nem tudja magát közvetlenül a Nem képviselőjének látni, ezért erősen önkritikus és szkeptikus, ám ugyanakkor 
a „remény” jellemzi: a két mondat, amellyel könyvét és annak utóiratát Fuller befejezi, pontosan jelzi, hogy ez a remény éppen a 
nembeliség „lovagjainak” energiája az értelmiségben: „Az entellektüel az örök izgató: mint a homokszem a kagylóban, ahonnan 
az emberiség – reményeink szerint – gyöngyként fog előbukkanni.” /Fuller, 2006, p. 158/, és: „az entellektüel mindig 
reménykedik – ezért olyan dacos és kihívó”. /Fuller, 2006, p. 162/). 
{766} Ebben különösen jelentős a művészetek, a vallás, a tudomány szerepe, amelyeken keresztül (a különböző művészi, vallási és 
tudományos objektivációk termelésével, az ezekhez kapcsolódó normák kidolgozásával, közvetítésével) az alkotó értelmiségiek 
„az emberről” igyekeznek tudásokat, és az emberi viselkedésre (lehetőleg általánosan is) érvényes normákat megfogalmazni. 
{767} Ezzel párhuzamosan az értelmiség vertikálisan is tagolódik, s az értelmiségi hierarchiában betöltött szereptől is függően 
más-más módon látja el a Szellem képviseletének a feladatát. Touraine szellemes és részben találó megfogalmazásával: az „alsó” 
értelmiség a jogokért (a Nem egyes csoportjainak egyenlőségéért) küzd, a „felső” „a történelem értelméért”. 
{768} A szellemi termelők „értelmiséggé” való elkülönülésének megszűntével értelemszerűen megszűnik a gramscii „szerves 
értelmiség” fogalom relevanciája is. Ezzel kapcsolatban az a paradox, hogy az értelmiség (illetve a szellemi munkavégzők) egyes 
csoportjai az osztálytársadalmakban éppen azáltal lehetnek „szervesek”, mert „szerves fejlődést” jelentő folyamatokhoz 
csatlakoznak (a társadalmak szerves fejlődésének feltételeiről lásd Kapitány–Kapitány, 2007 is, de az ott hangsúlyozottakhoz 
hozzá kell tennünk, hogy az egyes társadalmak szerves fejlődésének az is a feltétele, hogy harmonizáljanak az össztársadalom, a 
Nem szempontjaival is). A szellemi termelési módban, ahol már nem domináns osztályok képviselik időlegesen a Nem 
szempontjait, a szerves – azaz a Nem szempontjaival összhangban lévő – fejlődésnek nem valamilyen „szerves értelmiség” a 
mozgatója, hanem – a társadalomegészhez a szellemi termelés által szükségképpen „szervesen” kapcsolódó –„szellemi termelők” 
összessége. 
{769} Az értelmiségi funkciók csoportosításának egyébként nagyon sokféle módja lehetséges. A lengyel Szczepansky például 
hatféle értelmiségi funkciót emel ki: kultúrateremtő; tudomány és technika fejlesztő, ideológiaalkotó, eszme-technikus (itt a 
tömegkommunikációban dolgozókra gondol); adminisztratív-bürokratikus, kritikai. (Jan Szczepansky: Az értelmiség funkciói a 
modern társadalmakban, In: A szociológus szemével, Bp. 1977, pp, 148–167). A tudomány-, és technikafejlesztő nagyjából 
azonos azzal, amit mi technikai-innovatív értelmiségnek neveztünk; az adminisztratív-bürokratikus az általunk szinte azonos 
szavakkal igazgatási-adminisztratívnak nevezett értelmiségi csoporttal, az általunk elkülönített harmadik értelmiségi csoport, a 



társadalomkritikai értelmiség csoportja pedig részben a Szczepansky által is említett „kritikai” funkciót gyakorló csoporttal 
azonos. A Szczepansky által említett többi funkció közül az ideológiaalkotás funkcióját, (ez a jelen fejezet 6. alfejezetében említett 
ideológiaalkotó funkcióval azonos) és az „eszme-technikusi” funkciót nagyrészt szintén a társadalomkritikai értelmiség gyakorolja, 
de mivel az ideológiateremtés és az „eszme-technikusi” feladatok nagy része a rendszervédelmet, a status quo védelmet 
szolgálja, e funkció gyakorlásába bekapcsolódik az igazgatási-adminisztratív értelmiség is, (a társadalomkritikai értelmiség egy 
részét apologikus feladatok ellátására szorítva). Végül a kultúrateremtés valamennyi értelmiségi csoport tevékenységeinek együttes 
eredménye. 
{770} Amit korábban a szellemi és fizikai munka szembeállításáról, az „agy” mint a testet irányító szerv szerepéről mondottunk, 
abból az is következik, hogy a „racionalitás” eszményének az értelmiséggel való összekapcsolása gyakran az értelmiség elitista 
felfogásához kapcsolódik. Ha az értelmiséget szellemi termelőnek tekintjük, a termelés rendszerszerű, csak holisztikusan 
megragadható folyamat lévén, az értelmiség szerepét is csak az emberi működések komplexumaként ragadhatjuk meg és 
értelmezhetjük, aminek a „racionalitás” csak az egyik része. 
{771} „But whatever mix of approaches one chooses to adopt it is best to start from the Gramscian position that all human 
beings are intellectuals in the sense that they are not creatures of pure instinct but constantly apply their innate powers of 
rational analysis and imagination to those everyday interactions with their material environment and their fellow humans that 
constitute their identity and project”. (Garnham, 2000, p. 86) 
{772} Weber a maga ideáltipikus gondolkodásának megfelelően az egyes társadalmi csoportokhoz egyes fogalmi kategóriákat 
rendel, például „A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme” című művében az értelmiséget a kontemplációval, a harcosokat 
a „végzettel”, az adminisztratív funkciókat ellátó papságot a rítusokkal, a parasztokat a megváltás, üdvözülés gondolatával, a 
városi kézműves és kereskedő csoportokat kevert formákkal és gyakorlati racionalizmussal jellemzi. Ez a merev szociologikus 
szétválasztás aligha releváns elemzés: van kapcsolat a megnevezett csoportok és a hozzájuk társított fogalmak között, de 
minthogy az adott csoportokhoz számos más jellemző is társul, a kiragadott egyetlen jellemzővel való társításuk indokolatlan. 
Ugyanakkor még ebben a rendszerben is nyilvánvaló, hogy a racionalitás legalább annyira fontos eleme a később tőkés osztállyá 
összeálló kereskedő és iparos csoportok szemléletének, mint az értelmiségnek. 
{773} Weber, (1982), p. 341. (Az értelmiségi specifikuma eszerint a definíció szerint a tervező + alkotó attitűd). 
{774} Habermas, továbbgondolva a Weber által a racionalitásról mondottakat, úgy ábrázolja tőke, értelmiség és racionalitás 
viszonyát, hogy a „teleologikus racionalitást” szembeállítja a „haszonorientált racionalitással” (megismételve, hogy sokféle 
racionalitás van, korábban például egyfajta „kiegyenlítő-szimbolikus racionalitás” uralkodott). A modern racionalitásban 
szétválaszthatatlanul együtt van a (racionális) érdekkövetés és a (racionális) megegyezési aktusok; ő úgy véli a tőke és a szellemi 
termelés racionalitásainak egymással való szembekerülését feloldani, hogy a kommunikáció racionalitását (a diszkurzív 
racionalitást) fölébe helyezi a sikerorientált érdekkövető racionalizmusnak. Másutt viszont úgy fogalmaz, hogy sokféle 
megfontolásból lehet egy társadalmat patologikusnak minősíteni; ő maga a tőkés társadalmat a kulturális elszegényedés és a 
szabadságot korlátozó bürokratizáció mellett éppen abban marasztalja el, hogy benne a racionalitás (és itt nyilván egyfelől a 
haszon-, és sikerorientált racionalitást, másfelől a bürokratikus-szabályozó racionalitást érti) olyan területekre is benyomul, 
amelyeken nincsen létjogosultsága. (Lásd erről Habermas in: Csepeli–Papp–Pokol, 1987). 
{775} Az államszocialista rendszereket keletkezésük pillanatától fogva gyakran elemezték a „jakobinusok” analógiájával, a 
jakobinusok – és a bolsevikok – sajátosságait – például túlhajtott racionalizmusukat – értelmiségi voltukból levezetve. Ehhez 
elsődlegesen a jakobinusok „értelem-kultusza”, a bolsevikoknál a „szükségszerűség”, állandó hivatkozási szemponttá emelése, 
és a két diktatúrát irányító értelmiségi élcsapat fanatikus célkövetése szolgáltatja az alapot. (lásd például: Fehér, 1992). E 
diktatúráknak az értelmiséggel való összekapcsolása (erről is lesz még szó) azonban megint csak féligazság. Egyértelmű, hogy 
csupán az értelmiség egy része alkotja a diktatórikus élcsapatot (az értelmiség nagyobb része éppen hogy „a másik oldalra” 
kerül). Ráadásul az értelmiségnek az említett élcsapatot alkotó része már nem is mint értelmiség, (hanem mint politikai csoport) 
gyakorolja a hatalmat. Ha az értelmiséget a „szellem” képviselőjének tekintjük, akkor a politikai érdekképviseletet (legalábbis 
annak „politikai” oldalát) nem sorolhatjuk az értelmiségi tevékenységek közé, mert a részérdek képviselete, amely szinte mindig 
az Egész képviseletének (tehát a Nem és ezen keresztül a szellem adekvát megjelenésformájának) igyekszik magát feltüntetni, a 



hatalmat (más részérdekek fölött) gyakorolván per definitionem nem lehet az Egész képviselete. A politikai hatalomban résztvevő 
értelmiségi ugyan nem szűnik meg értelmiséginek lenni, de hatalomgyakorlása, tevékenységének politikai mozzanata ezért nem 
par excellence szellemi tevékenység; pontosabban olyan szellemi tevékenység, amely alávettetik a szellemitől idegen 
szempontoknak. Amikor a politikában résztvevő értelmiség nyíltan képviseli különböző uralkodó osztályok részérdekeit, akkor 
ez nyilvánvaló; az értelmiségiek vezette diktatúrákban az öntörvényűvé váló politika az a szellemmel szemben idegen erő, ami – 
éppen önmaga szellemi magjával való szembekerülése következtében – önmagát is fölemészti. 
{776} Ez a felosztás nem fedi le az értelmiség egészét. A társadalomtudományon, természettudományon és művészeten kívül az 
értelmiségieknek – szakmatípus szerint – legalább két nagy, a fentiek egyikébe sem sorolható csoportját érdemes kiemelni: az 
„igazgatási” értelmiségieknek más szempontból már elkülönített csoportját, és azokat az értelmiségieket, akik közös 
nevezőjének egyfajta „élettechnológiai” szerepkör betöltését nevezhetjük: e csoportba nagyon sok gyakorlati szakma tartozik az 
orvosoktól a mérnökökön át az agrárszakemberekig. (A jogászok helye e szempontból talán az „élettechnológiai”, az igazgatási 
és a társadalomtudományi szakmák határterületén jelölhető ki). 
{777} Az értelmiségi szerepeket egy igen nagy és összetett intézményrendszer segít újratermelni (és szükség szerint megújítani): 
„kádereket képezve” az egyes értelmiségi szerepkörök betöltésére, előképzési formák lépcsőit kialakítva az utánpótlás 
biztosítására, a kapcsolódó tudások közvetítésére. Természetesen az oktatási rendszerben (különösen a felsőoktatásban) nem 
csak az értelmiségi specializáció újratermelése folyik, fontos eleme mindennek az (általános) értelmiségi attitűd kialakítása is, 
hiszen a polgári társadalom szempontjából nem csak az fontos, hogy szakemberei, hanem az is, hogy „értelmisége” legyen; ám 
az intézményrendszer lényeges funkciója az is, hogy az „elhasonításról”, a közös értelmiségi érdekek felismerésétől és 
képviseletétől való eltávolításról is gondoskodjék. Az értelmiség-újratermelő intézményrendszerhez nem csak az oktatási 
rendszer és a szakintézmények hálózata tartozik, hanem az egész tudományos, művészeti és vallási „élet” is, amelyek külön – 
művészeti, tudományos és vallási életként megszervezett – léte azt is jelenti, hogy azokat a szellemi tevékenységterületeket, 
amelyek egyébként alapvetően az ember nembeliségét – tehát az emberi-társadalmi Egész és az egészben látás attitűdjét – 
közvetítik; részterületekként szervezik meg. 
{778} A huszadik század fejleménye, hogy az értelmiségi funkciók alávetésének hatékony eszközeként egy újfajta 
intézményrendszer jelenik meg: a média. A média már elnevezésével is jelzi, hogy közvetítő szerepre szerveződik, de nem a 
Nem és az egyének közötti közvetítés, hanem a médiát működtető hatalmak (állam és tőke) és az emberek sokasága közötti 
közvetítés szerepére. A média igyekszik a fent említett értelmiségi funkciók szinte mindegyikét átvenni, helyettesíteni, (a szó 
szoros értelmében) „magába csatornázni”. Mivel a média, – kialakított jellegénél fogva – ha lehet még fragmentáltabb, mint maga 
a társadalom (s minden lehetséges szempontból fragmentált), így az értelmiségi funkciókat úgy tudja helyettesíteni, hogy azok 
„méregfogát” a Szellem (és a Nem, az Egész) valódi képviseletét kiiktatva, csak a megosztottságot termeli újjá, (s ráadásul úgy, 
hogy az Egész látszatát kelti: összhatásában látszólag egy globális világot jelenít meg. Pontosan tudható azonban, hogy a 
médiában sosem a világ egésze, csak bizonyos szempontokból szelektált része jelenik meg; a média „totalitásképe” mindig 
hamis. Ennélfogva a média – legalábbis jelen formájában – éppen annak a funkciónak nem felel meg, ami a szellemi termelés 
lényege. Erre is visszatérünk még a nyolcadik fejezetben). 
{779} „Today, hierarchies are neither intact nor unthreatened. The tasks of legitimizing and legislating suddenly appear wide apart, 
once the reasons to assume the legislating power of legitimation have been progressively eroded. How can one argue the case 
for or against a form of life, for or against a version of truth, when one feels that one’s argument cannot any more legislate, 
that there are powers behind the plural forms of life and plural versions of truth which would not be made inferior, and hence 
would not surrender to the argument of their inferiority?” (Bauman, 1987, pp. 140-141). [Richard J. Bernsteinnél] „A careful 
reading of his Philosophical Profiles reveals a twofold destination: between communities (traditions, forms of life) intellectuals are 
called upon to perform the function of interpreters; inside their own community, they are still to play the role of legislators of 
sorts – their role now consisting of adjudicating or arbitrating in cases of controversy (obviously, controversies between and 
inside communities are ascribed different philosophical statutes). Inside the community, philosophers have the right, and the 
duty to spell out the rules which decide who are the rational discussants and who are not; their role is to assess the justification 
and objectivity of views, and to supply the criteria for criticism which will be binding because of those criteria. Inside the 



community, philosophers may and should assure the survival of certainty, the dominion of reason – though this time by the 
strength of their own work alone.” (Bauman, 1987, p. 145). 
{780} Volt is, lesz is még szó a tőkés termelési mód azon sajátosságáról, hogy a gondolatok szintézisével szemben azok 
ütköztetését, versenyét preferálja; a polgári nyilvánosság alapformája, mint erről már szó volt, a kritika, s az értelmiség vélekedő 
szerepét is a kritika formájában látja a legszívesebben. Ennek (pozitív) alapja összefügg a polgári szabadság-eszménnyel, (és 
igen hasznos a véleménydiktatúrák elleni küzdelemben). Bármely gondolat terjedését nehezíti, jóllehet attól még a gondolat 
„nincs is megcáfolva, ha vele szemben kijelentik, hogy ez nem így van, hanem így vagy úgy áll a dolog… (…) Egy igazságnak 
ilyen fogadása első reakciója szokott lenni annak a tudásnak, amely előtt valami ismeretlen volt, hogy megmentse a szabadságot 
és az ember saját belátását, saját tekintélyét az idegen tekintéllyel szemben”.( Hegel, 1973. p.38). Ugyanakkor a szellemi 
termelés szempontjából nem ez a legoptimálisabb módszer, hanem a gondolatok szintézise, integrációja. A két termelési mód 
adekvát szemlélete ebből a szempontból éppen ellentétes. Míg a polgári társadalomban a rendszer (tőkeérdekű) integrációját segíti 
elő a részvélemények egymással való állandó kritikai ütköztetése (mert így a részvélemények felett egyetlen rendszerképző igazságként 
uralkodhat a haszonelv), addig a szellemi termelési mód a részvélemények folytonos integrációján alapul, s hajtóereje a rendszeregész 
állandó kritikai módosítása lehet. (Ebből következik, hogy a szellemi termelési módban egy gondolat érvényességének nem 

a falszifikálhatóság a feltétele, hanem az, hogy más gondolatokkal szintetizálható. Ez azt is jelenti, hogy önmagát a 

többi gondolattal egyenértékűnek tekinti, és nem törekszik azokat kioltani. Mások álláspontjának totális – lényegi 

integrálását meg sem kísérlő – tagadása, az attól való elzárkózás, mások gyalázása, az igazság monopóliumára való 

törekvés – mindez biztosan ellentétes a szellemi termelés érdekeivel). 
{781} Amikor – mint például Mannheim teszi – leírják az „értelmiség különböző típusait”, akkor többnyire az ilyen kívülről kapott 
(tehát nem immanens) megoszlásokat regisztrálják. 
{782} Persze maguk az egyes szellemi termelők is fenntartják-újratermelik ezeket a megoszlásokat, hiszen szocializációjuk és az 
egyes sajátos nézőpontok egymással ütköző elemei egyaránt abba az irányba hatnak, hogy ezeket a frontvonalakat 
„természetesnek” tartsák; mi itt és a továbbiakban csak azt szeretnénk jelezni, hogy talán mégsem teljesen természetesek, és 
nem feltétlenül felelnek meg a szellemi termelés érdekeinek. 
{783} Mannheim, lényegében elfogadva az értelmiség (politikai alapú) megosztottságát, úgy próbál ebből kilépni, hogy a szintézis 
lehetőségét sugallja, kiemelve az egymással szemben fellépő irányzatok mindegyikében azok (összemberi szempontból is) 
pozitív (tehát szintetizálható) elemeit. 
{784} A modern tudományosság-felfogás eleve kizárja, hogy a társadalmi lét különböző alrendszereihez egyszerre lehessen 
viszonyulni. PaoloVirno Hannah Arendt álláspontja kapcsán mutatja be ennek az álláspontnak az ellentmondásosságát. Hannah 
Arendt a munka, az akció és az intellektus viszonyáról írja: „they exclude themselves by turns: while one is making politics, one 
is not producing, nor is one involved in intellectual contemplation; when one works, one is not acting politically and exposing 
oneself to the presence of others, nor is one participating in the ’life of the mind’ ; and anyone who is dedicated to pure 
reflection withdraws temporarily from the work of appearances, and thus neither acts nor produces.” Virno azonban tagadja 
ezt az egymást kizáró természetet. „The decline of political Action arises from the qualitative changes that have taken place 
both in the sphere of Work and in the sphere of Intellect, given that a strict intimacy has been established between them. (…) 
In other words, what comes to the fore is its nature as a shared resource and a common good. By the same token, when the 
potentiality of general intellect comes to be the principal pillar of social production, so Work assumes the aspect of an activity 
without a finished work, becoming similar in every respect to those virtuosic performances that are based on a relationship 
with a ’presence of others’. But is not virtuosity the characteristic trait of political action? One has to conclude, therefore, that 
post-Fordist production has absorbed within itself the typical modalities of Action and, precisely by so doing, has decreed its 
eclipse.” (Virno, 1996, pp. 207-208). 
{785} Az értelmiségi „felülemelkedés” egyik leghangsúlyosabb alapja a (mindenkori) „műveltség”, de a műveltség, ha ezen csak 
ismeretek felhalmozását értjük, mint öncél, nem biztosít kellő etikai alapot a felülemelkedéshez. Amikor azonban a „műveltség” 
eszményét etikai tartalmának fontosságával indokolják, ebben az etikai tartalomban mindig ott találhatjuk a minőségelv és/vagy 
a humanizmus mozzanatait. 



{786} Amikor Németh László meghirdeti a „minőség szocializmusa” eszményét, amely valóban „harmadik utat” képvisel a tőkés-
polgári és államszocialista modellekkel szemben, akkor ezzel pontosan ennek az értelmiségi antikapitalizmusnak a lényegét 
fogalmazza meg, ha nem dolgozza is ki a részleteit. Ez a harmadik út akkor, a negyvenes években még nem volt igazán 
versenyképes a világban regnáló kapitalizmussal és a proletariátust fetisizáló marxizmussal szemben, de a parasztpártba 
tömörült „népi írók” egyike-másika még így is igen jelentős megoldási javaslatokat tudott felvetni a társadalom különböző 
problémáira. A „népi írók” értelmiségi pártja ugyan néhány kérdésben belesodródott az uralkodó diskurzusok által sugallt rossz 
tematizáció csapdáiba, de nem véletlen, hogy az adott társadalmi közegben egy olyan értelmiségi csoportnak sikerült a 
legjobban megközelítenie az értelmiség saját adekvát célképzeteit, amelynek tagjai át tudták érezni (többen saját életútjukon 
keresztül is megélni) az osztálytársadalmak egyenlőtlenségeinek igazságtalanságát, s ugyanakkor megtapasztalni azt is, hogy e 
társadalmak alávetettjei számára miként jelenthet megoldást (s miként jelentheti egyúttal az osztálytársadalmi szerkezet 
megkérdőjelezését is) éppen a szellemi termelésbe való felemelkedés. 
{787} Baumannak igaza van abban, (lásd erről a tőle a 686. lábjegyzetben idézetteket), hogy a közelmúlt és a jelen megosztott 
viszonyai között az értelmiségiek és általában a szellemi termelők nem léptek, s nem lépnek fel egységes (saját érdekeiket 
előtérbe állító) társadalmi alanyként, s így nem is sugallják egy valóban potens társadalmi alternatíva aktualitását. Bauman ehhez 
még hozzáteszi: „There is no would-be enlightened despot seeking the counsel of philosophers. There are only philosophers 
desperately trying to create communities, and sustain them with the power of their arguments alone. The only communities so 
far which were created in such a fashion and effectively sustained were their own.” (Bauman, 1987, p. 148). De egyrészt a 
szellemi termelési mód nem „filozófusok” csoportjának fellépését, hanem a teljes termelési rendszernek a legkülönfélébb 
csoportok aktivitására támaszkodó átalakítását jelenti; másrészt a közelmúlt és a jelen állapotainak egy olyan értelmiség a 

szereplője, amely még döntő többségében nem ébredt öntudatára azon szerepének, hogy egy ilyen új termelési mód 

és társadalmi rendszer indukáló ereje legyen. 
{788} E fogalmak plasztikus értelmezését nyújtja például Vitányi (1995). 
{789} „A minőség által különbözik egy létezés a másiktól”. (Hegel, 1973. p. 36). (Tehát voltaképpen minéműség). 
{790} „Hogy az áruk csereértékeit a bennük foglalt munkaerőn mérhessük, magukat a különböző munkákat különbségnélküli, 
egyforma, egyszerű munkára kell visszavezetnünk, egyszóval olyan munkára, amely minőségileg ugyanolyan, s ennélfogva 
mennyiségileg különböződik meg.” (Marx, 1965, MEM 13., p.14). Itt a „mennyiségileg különböződik” a lényeg, mert az, hogy 
„minőségileg ugyanolyan”, pontatlan; olyan leegyszerűsítés, amelynek azonban a tőke szempontjainak érvényesítése 
szempontjából van értelme: a tőke számára a bérmunka lényege éppen az, hogy behelyettesíthető, egyenértékűsíthető. Ám 
„minőségileg ugyanolyan” a valóságban nincsen. A „minőségileg ugyanolyan” már mennyiségi mérése a minőségnek, olyan mérés, 
ami nem csak egyenlőségeket tud megállapítani, hanem egyenlőtlenségeket is: a minőségben fokozatokat képezve. 1. A 
valóságban az egyes minőségek között nincsenek fokozatok: egy „minőség” vagy van, vagy nincs; 2. Az egyes 

„minőségek” mások, egymástól különbözőek, de összemérhetetlenek; 3. Amikor minőségkülönbségeket 

fokozatokban állapítunk meg, azok mindig mennyiségi különbségek. Arisztotelésznél például a műveltség is a 
mennyiséghez tartozik (nyilván mint tudásfelhalmozás), minőségfogalma viszont egyértelműen a „quidditas”-t jelenti. A minőségi 
kategóriák közé sorolja a jó–rossz fogalmat is (mint ilyen, minéműségük által jellemezhető minőségeket: ezek is meghatározott 
„valamik”). Ezekkel kapcsolatban azonban megjegyzi, hogy ezek a minőségek (elsődlegesen) a szabad akarattal rendelkező 
lényekhez köthetők (és ez viszi bele majd a „minőség” fogalomba a minőség második értelmét: az ember számára való értéket. 
Tehát a jó és rossz olyan „valamik”, amelyek milyenségét a választó szabad akarat minősíti). (És végső „olvasatban” – tehetjük 
hozzá – maga az emberi Nem). 
{791} Ezt hangsúlyozva mondja Deleuze és Gauttari azt, hogy voltaképpen csak kisebbségek léteznek (és csak kisebbségek lehetnek 
autonómok), ugyanis „többség” csak olyan mennyiségi szemlélettel képezhető, amely a benne összevont egyénket megfosztja 
egyediségüktől, (vagyis éppen lényegüktől). (Deleuze–Gauttari, 1996, p. 106). 
{792} „Except for the fact that is constituted by paradigms, codes, formalized procedures, axioms, – in other words by objective 
concretizations of knowledge – the general intellect is distinctly different from the ’real abstractions’ typical of modernity: 
namely, those inspired by the principle of equivalence. Whereas money, because of its independent existence as the ’general 



equivalent’ rightly incarnates the commensurability of products, labor, and subjects, the general intellect, on the contrary, 
establishes the analytical premise of all praxis. Models of social knowledge cannot be compared to different forms of labor; 
rather, they are themselves an ’immediate productive force’. They are not units of measure, but rather are the measureless 
presupposition of heterogeneous operative possibilities. This is not a ’genre’ which exists outside of the ’individuals’ which 
constitute it: these are axiomatic rules whose validity does not at all depend on what they reflect. They do not measure, nor do 
they represent anything at all: techno-scientific codes and paradigms manifest themselves as constructive principles.” (Virno, 1996, 
p. 269). 
„the general intellect, in destroying commensurability and proportions, gives the impression of making the ’vital words’, as well 
as the forms of communication, intransitive. It does not offer the unit of measure which allows comparison; it prevents any 
unified representation of the productive social process; it capsizes the very foundations of political representation.” (Virno, 
1996, p. 269). 
{793} Persze nemcsak a tőkés társadalom lehet mennyiségelvű. Deleuze és Guattari igen érdekes elemzésben mutatja ki, hogy a 
földtulajdon éppen azért vált az elsődleges tulajdonformává, (s egyáltalán a tulajdon és az állam alapjává), mert a földterület az a 
természeti javak közül, ami mérhető, ami mennyiségi szemlélettel kezelhető. „The land as the object of agriculture in fact 
implies a deterritorialization, because instead of people being distributed in an itinerant territory, pieces of land are distributed 
among people according to a common quantitative criterion (the fertility of plots of equal surface area). That is why the earth, 
unlike other elements, forms the basis of a striation, proceeding by geometry, symmetry, and comparison. The other elements, 
water, air, wind, and subsoil, cannot be striated and for that very reason bear rent only by virtue of their emplacement, in other 
words, as a function of the land. The land has two potentialities of deterritorialization: (1) its differences in quality are 
comparable to one another, from the standpoint of a quantity establishing a correspondence between them and exploitable 
pieces of land; (2) the set of exploited lands is appropriable, as opposed to exterior unclaimed land, from the standpoint of a 
monopoly that fixes the landowner or – owners. The second potentiality is the necessary condition for the first. (…) Land as 
compared and appropriated extracts from the territories a center of convergence located outside them; the land is an idea of 
the town.” (Deleuze–Gauttari, 1996, p. 441). 
{794} Nem véletlen, hogy Marx a tőke egész körforgási folyamatát egyenes és fordított arányosságokban, matematikai 
képletekben ábrázolja. A tőkelogika alapvetően matematikai. „A tőke (…) az emberi lények túlnyomó többségére csak 
annyiban képes számítani, hogy kizsákmányolható ’munkaképességükre’ redukálja őket, hogy eldologiasított formán – mint 
’anyagi termelési tényezőt’ – vegye használatba többletmunka-kiaknázás céljára. Ez az oka, hogy a tőke terjeszkedés-orientált 
számvitelének vezérelve szükségképpen a kvantifikálás minden tevékenységi körben és minden viszonylatban, még akkor is, 
anikor a ’kvalitás’ műszavát használják. Hegel a mennyiségnek minőségbe való dialektikus átcsapásáról beszélt. A tőkés 
értékviszonyban pontosan fordítva történik ez az átcsapás. Minden minőséget (minéműséget) mennyiséggé kell átváltoztatni 
ahhoz, hogy a tőke ’sátáni malmainak’ tápanyagává legyenek. Persze a minőségellenőrzés fontos szerepet játszik a sikeres tőkés 
termelésben. De a ’minőség’ {kifejezés}itt a termék kvantifikált teljesítmény-statisztikája helyett áll. (…) A használati érték 
legváltozatosabb minőségeit (minéműségeit, ’féleségeit’) előbb meghatározott csereérték-mennyiségek alá kell besorolni, mielőtt 
egyáltalán indokoltságot nyernének arra, hogy gyártsák őket; és állandóan bizonyítaniuk kell életrevalóságukat – nem a 
minőségileg különböző emberi szükségletek viszonylatában, hanem az árucsere szigorúan kvantitatív kritériumainak 
megfelelőn.” (Mészáros, 2010, III. p- 433, eredeti: Mészáros, 1995, pp. 815-816). Hegel a mennyiség minőségbe átcsapása 
kapcsán egyébként azt a törvényszerűséget észlelte, ami a tőke összfolyamatának végeredménye, ugyanis a tőke mindent 
mennyiséggé változtat, aztán mégis ez az alapjában kvantitatív mechanizmus vezet – de valóban csak összességében – a 
minőségi változást jelentő fejlődéshez. Az ugyanakkor kétségtelen, hogy a minőséget a tőke közvetlenül képtelen kezelni. 
{795} Az idő mérése természetesen jóval régebbi, mint a kapitalizmus, sőt, hat is annak kialakulására. (Lásd erről például 
Losonczi, 2009). De ettől még igen lényegi eleme: (egy társadalom lényegi elemei egyébként többnyire nem csak 
következményei, hanem forrásai is az adott társadalmi forma kialakulásának). 
{796} Később lesz még szó arról, hogy a mai kapitalizmusban felerősödik a „minőség” mennyiségi megközelítése: többek között 
azért is, mert minden rendszer hanyatló szakaszában hangsúlyosan előtűnik a rendszer lényege a bomló struktúra alól. A 



„minőségmérés” minden esetben gazdasági érdekek érvényesítését, veszteségminimalizálást: mennyiségi szempont alkalmazását 
jelenti. 
{797} Beszélhetünk a minőség javulásáról, növekedéséről; s amennyiben ez „növekedés” akkor az a működőképesség növekedése. 
A „növekedés” mennyiségi kategória. Ez igaz, de az a fajta növekedés mégsem ragadható meg pusztán mennyiségi 
kategóriákkal; nem mérhető. A (mennyiségi) mérés ugyanis mindig egy szempontból történik, s ha a működőképességet akarja 
mérni, akkor legfeljebb abból az egy szempontból méri a működőképesség növekedést (de még ez sem biztos). Van, amikor 
több szempontot is próbálnak egyszerre mérni, de mennyiségi eszközökkel sosem tudják megragadni a vizsgált jelenség egészét. 
Márpedig a (működőképességnek oly nagy jelentőséget tulajdonító) kapitalizmus története is azt mutatja, hogy a tőkés fejlődés 
(mint ahogy a legtöbb fejlődés, működőképesség-növelés) sok más működőképesség elsorvasztásával jár, márpedig jobb 
működőképességnek csak azt nevezhetjük, ami minden szempontból az, tehát a minőség változásának csak az olyan változást 
tekinthetjük, amely csak hozzátesz, de nem vesz el. Ezért amikor valaki valóban minőségi fejlődésre törekszik – ha azt 
tapasztalja, hogy az általa előidézett működőképesség-növelés más működéseket sorvaszt –, következő „fejlesztésének” arra 
kell irányulnia, hogy ezt helyrehozza, és abban a vonatkozásban is növelje a működőképességet. Az ilyen rendszeregészek 
megközelítéséhez, minőségük megragadásához egészen más eszközöket kell használni, mint amit a mennyiségelvű társadalmak 
alkalmaznak. Erről lesz szó munkánk harmadik kötetében. 
{798} „A mennyiségnek, a fogalom nélküli különbségnek elve, s az egyenlőségnek, az elvont élettelen egységnek elve nem képes az élet 
ama tiszta nyugtalanságával és abszolút megkülönböztetésével foglalkozni.”(Hegel, 1973. p.31). 
{799} Marx, 1969, MEM, 19, pp. 18-19. 
{800} Lásd minderről például Westergaard–Resler (1985). 
{801} Lásd: Ferge, in: Bourdieu, (1978), p. 419. 
{802} Az egyenlőség-elv ezen önellentmondásai természetesen a szabadság-elv érvényesülését is illuzórikussá teszik: ha a „híd alatt 
alvás” szabadságának mai tapasztalataira gondolunk, világosan látható, hogy e mögött a „szabadság” mögött 1) alapvetően a 
saját otthonhoz való jog szabadságának korlátozása van, semmiképpen sem valóban szabad választás (a szabad választás a 
hajléktalan számára legfeljebb a kényszerhelyzetre adott reakciók közötti választás „szabadsága”, ami nem összemérhető az 
ilyen kényszerhelyzetben nem lévők szabad választásaival); 2) ráadásul a gyakorlatban vagy korlátozzák – a többiek különböző 
szükségletei jegyében – a clochard „híd alatt alvásának szabadságát” is, vagy 3) ez a „szabadság” korlátozza a többiek jogait a 
normális életkörülményekre; – az egyenlőtlenségen alapuló „egyenlőség” világában körülbelül így festenek a „szabadságok”. 
{803} Mannheim e két elv szembenállását hangsúlyozván emeli ki, hogy az újkorig a gazdasági viselkedést is etikai normák 
határozták meg – vagyis a minőségelv még erősebb volt a mennyiségelvnél – , aztán a XVIII. században ezek az elvek elváltak 
egymástól, és a rendszernövekedés logikája az ember java fölé kerekedett. 
{804} Lukács, 1976, p. II/669. 
{805} „Ontológiailag ez a közvetítő tag a pusztán partikuláris ember és azon ember között, aki arra törekszik, hogy 
elválaszthatatlanul és egyszerre legyen egyéniség és nembeli lény.” (Lukács, 1976, p. II/532). 
{806} Lásd: Lukács, (1976), pp. II 531-532, és Lukács (1965). 
{807} Másutt Lukács maga írja, hogy „Az egyes ember mindenkor adott partikularitása objektíve mindig a mindenkori 
magábanvaló nembeliség megvalósulása.” (Lukács, 1976, p. II 667). 
{808} Ez a mozzanat már benne van abban az imént idézett gondolatban is, amikor Lukács különválasztja a természet tárgyaira 
irányított munkát az emberekkel végeztetett munkától. Erre egyébként azért van szüksége, mert mint marxista, a „munka” 
elsődlegességére alapoz, de a fizikai munka sztálinista fetisizálásával szemben a szellemi munkát mint a munka egy szintén 
jogos alfaját akarja elfogadtatni. Ebben az adott történelmi helyzetben konstruktív értéknyilvánításban ugyanakkor azonban 
óhatatlanul benne van a munkák közötti arisztokratikus különbségtétel, mindenesetre a különválasztás elfogadása, ami ebben a 
formában nem – a többek között éppen e különbségtételt is megszüntető – szellemi termelési módnak megfelelő attitűd. 
{809} Például: „ha az észnek a szubjektív és objektív egységének bizonyossága már nem formális, hanem teljesült, ha tehát az 
eszme a szellem egyedüli tartalma: akkor a szubjektív szellem elérte célját, s átmegy az objektív szellembe.”(Hegel, 1981, p. 
236). Itt Hegel pontosan egy ilyen „kiérdemelt felemelkedési folyamatot” ábrázol (a „szubjektívből” az „objektívbe”). 



{810} Hiszen az ilyen módon felfogott nembeliség, ahová „alulról felfelé” lehet emelkedni, ahol megkülönböztetik a nembelit a 
„nembelibbtől” (Orwell találóan gúnyos kifejezésével: az egyenlőt az egyenlőbbtől), ott egyáltalán nem a valóságos 
minőségelvet, hanem éppen hogy a mennyiségelvet alkalmazzák. 
{811} Olykor – a mennyiségi természetű haszon elsődlegessége jegyében – érdekelt lehet a minőség rontásában is (valamennyien 
ismerjük az új termékek megvétele érdekében az egyes termékekbe szándékosan beépített gyorsított amortizáció jelenségét), bár 
ezt az összefüggést a tőke többnyire nem hajlandó elismerni. „Az a tény tehát, hogy a kapitalista termelési mód általános 
tendenciáját tekintve ellensége a tartósságnak, s ezért történelmi kibontakozása során érdekében áll minden lehető módon 
aláaknázni a tartósságra törekvő termelés gyakorlatát, beleértve a szándékos minőségrontást is, minden vonatkozásban 
mellőzendő.” (a tőke propagandájában). (Mészáros, 2010, III. p.50. eredeti: Mészáros, 1995, p. 548). 
{812} Mannheim felsorolja a korabeli értelmiség által kínált különböző politikai megoldásokat: bürokratikus szabályozás; 
konzervatív historizmus (ezt a szerves növekedés, a veleszületettség és az irracionalizmus képviseleteként jellemzi); szocialista-
kommunista megoldások (ebből a jelenre orientált aktivizmust emeli ki); fasiszta megoldások (a vezető személyes 
kezdeményező szerepével és történelemellenességgel); demokrata megoldások (racionalizálás, intellektualizmus). (Mannheim, 
1996). Tekintsünk el attól, mennyire pontosak vagy pontatlanok ezek a meghatározások; a lényeg az, hogy Mannheim szerint 
mindez együtt politikai egészet alkot, amiből a dinamikus szintézist szerinte a középosztályok hordozzák és hozhatják létre. 
Mára világossá vált, hogy egyes felsorolt irányzatoknak nem kívánatos semmilyen szintézis részeként jelen lenniük, amit 
azonban Mannheim gondolatából elfogadhatunk, az az, hogy a különböző politikai-ideológiai irányzatokhoz csatlakozó 
értelmiségiek, mint szellemi termelők között van közös nevező. És ha ez a közös nevező inkább előtérbe kerül, mint a megosztó 
politikai-ideológiai szempontok, (amelyek többnyire alapvetően más társadalmi csoportok érdekeit képviselik), akkor ezek 
helyett a politikai-ideológiai irányzatok helyett létrejöhet a sajátos szellemi termelői nézőpont (többek között éppen a 
minőségérték jelentős szerepével). Egy ilyen szintézis létrehozásában persze nem a „középosztályok” játszhatják a döntő 
szerepet, hanem „mindenki”: a társadalomnak a szellemi termelés dominanciája alá kerülő egésze. 
{813} A humanista szükségképpen szemben áll minden háborúval, katona is lehet azonban humanista, ha döntéseit elsődlegesen 
az emberek életének, méltóságának és kultúrájának megóvása vezérli – beleértve az „ellenséges oldalon” álló emberek életének, 
méltóságának és kultúrájának védelmét is. 
{814} Mint az előző fejezetben szó volt róla, a „szellem emberei” képviselhetnek irracionalista irányzatokat, követhetnek 
irracionális magatartásmodelleket is, de míg a racionalizmus ellentéteivel együtt tartozik a szellem lényegéhez, s ezért az irracionális 
megoldások nem okoznak feltétlenül ellentmondást a szellem képviseletében, a humanizmus a szellem etikai magja, a vele 
ellentétbe kerülő a szellem lényegével kerül ellentétbe. 
{815} Az imént említett „anti-humanisták” esetében ez úgy módosul/bővül, hogy „mert a természet része és mi is azok vagyunk”. 
(A továbbiakban nem jelezzük a humanizmus-érték ilyetén kiterjesztésével járó fogalombővüléseket, de valahányszor 
„humanizmusról” beszélünk, ez hozzáértendő). 
{816} Hogy a legszélsőségesebb példát vegyük: az emberi élet védelme a humanizmus legfőbb, mindenek felett álló parancsa. 
Kérdés azonban, hogy amikor elviselhetetlen szenvedései közepette valaki maga szeretné, ha segítenének élete lezárásában, 
vajon humánus-e ezt megtagadni, ha egyébként az, akinek erről döntenie kell, semmilyen egyéb módon nem tud segíteni. Igen 
ám, de mi van, ha utólag kiderül, hogy mégis lett volna segítség? (Arról most nem beszélve, hogy az euthanáziára való 
hivatkozás milyen szélsőségesen antihumánus cselekedeteket is fedezhet). A másik ezzel kapcsolatban gyakran felvetett kérdés: 
vajon humánus-e megkímélni egy „gonosztevő” életét, ha ennek az lesz a következménye, hogy a gonosztevő ártatlan 
embereket foszt meg életüktől? (Igen ám, de hogy valóban ez lesz-e a következmény, ezt sosem tudhatjuk biztosan előre; arról 
nem is beszélve, hogy „gonosztevőként”, az emberek megóvására hivatkozva, a „megelőző csapás” elvének jegyében hány 
ártatlan ember életét oltották ki a történelemben). Arra tehát, hogy mi a „humánus”, mindig egyértelmű recept nem létezik – az 
itt említetteknél kisebb jelentőségű kérdésekben sem. 
{817} A „humanizmus” összetevőiről, egyes erkölcsi alaptételeiről részletesebben írunk „Túlélési stratégiák”-könyvünk 
(Kapitány–Kapitány, 2007) „Adaptációnk alapjai. A nembeliség” című (IV.) fejezetében, (különösen annak „A nembeliség 
etikája” című alfejezetében). 



{818} Ilyen humanisztikus felismerések és norma-kinyilvánítások a világ sok más különböző, itt most nem említett kultúráját és 
vallását is jellemzik. 
{819} Ezt a hangsúlyozottan emberközpontú szemléletet terjesztik ki aztán egyes felfogások esetenként az élővilág többi szereplőjére 
is: az állatok védelme a buddhistáknál éppúgy mint a mai környezetvédőknél a humanizmus alkalmazása, (akár a lélekvándorlás 
hite áll mögötte, akár az ember és állat közti éles határok modernkori elmosódása). 
{820} Ez azt is jelenti, hogy éppen az, ami a közös embervolt alapján kialakított szolidaritás erkölcsi alapját adja, a közös Isten, 
melynek minden ember a „képmása” – hiszen például a kereszténységben az általános szeretetparancs mint második 
parancsolat, az első parancsolatból, az Isten szeretetéből következik – ismét megosztóvá válhat: korlátozva a szolidaritás teljes 
kiterjesztését a pogányokra és más hitűekre. Az az ellentmondás keletkezik, hogy az egyistenhívő vallások hívei a gyakorlatban a 
másik egyistenhívő vallás Istenét valójában másik istennek tekintik, s ebből következően híveit részben kirekesztik a teljes értékű 
embertársak köréből. (Lényegében ugyanezt teszik azokkal is, akiket a Sátán hívének minősítenek, s az egyszerűség kedvéért a 
másik vallás istenét többnyire azonosítják is a Sátánnal). Bár azt az óriási lépést már nem lehetett meg nem történtté tenni, 
amely minden emberre kiterjesztette a potenciális testvérek halmazát (aki embernek született, az beléphet az igazhitűek, tehát a 
teljes értékű emberek körébe), de úgy kezdik értelmezni, hogy ha valaki nem él ezzel a lehetőséggel, arra nem vonatkozhat az 
alap-parancsolat. (Végképp paradox az inkvizíció azon „megoldása”, miszerint az /emberi/ közösség tagságára méltatlanná vált 
ember lelke éppen azáltal menthető meg e közösség számára, ha megfosztják az élettől). 
{821} Asimow szimbolikusan pontosan kifejezi ezt a robotika három törvényében, amelynek első tételét: „a robot nem okozhat 
kárt emberi lényben” – sapienti sat – semmi sem írhatja felül. 
{822} „A humanizmus jellegzetesen polgári képviselői, a gazdaságilag fejlettebb városállamok polgárai is fájdalmas rezignációval, 
más esetekben türelmetlen indulattal szemlélték a pénz fetisizálódását, a kalmárok mértéktelen önzését, az emberi kapcsolatok 
már Petrarca avignoni leveleiben is oly mesterien jellemzett eldologiasodását. Mégis elkülöníthető a XV. századi itáliai 
humanizmus firenzei vonulata, amelyben jellegzetesen jut kifejezésre a reneszánsz polgárság ideológiájának világi irányultsága és az 
antik kultúra különleges kultusza. (…) A nemesi értékrenddel e tudós humanisták tudatosan állítanak szembe polgári elveket: az 
ember értékeit nem a vérségi kapcsolatokra, hanem a tevékenységen alapuló érdemre alapozták; új, polgári műveltségeszményt 
képviseltek, amelyet az emberközpontúság, a földi élet dicsérete, a természet kultusza jellemez. Más szóval: a firenzeieknél a 
’bámult ókori klasszikusok tekintélye’ az újonnan felismert evilági – emberi és természeti – értékek tiszteletével társult. (…) 
Ezzel összefüggésben különíthető el (…) egy olyan világi művelődéseszmény, amely a nevelés, az ’eszmélkedő társalgás’ 
céljaként a tökéletes és harmonikus ember formálását jelöli meg.” (Huszár, p. 364). Ehhez társul a közéleti elkötelezettség, de 
már ekkor feltűnik a közéletet elutasító „széplélek” is. (Huszár, 1977, p. 365) „A cselekvő élet szépségét hirdetik; mások a vita privata 
hirdetői és megvalósítói: fényűző kertjeik csendjében teremtik meg a maguk számára a vaucluse-i magány hangulatát.” (Huszár, 
1977. p. 366). 
{823} Ezt persze a fennálló szemléleti rendszer logikája szerint is meg kell indokolniuk. „Az embernek tanulmányoznia kell az 
életet, gyönyörködnie kell benne, el kell rágódnia rajta, hogy méltó hálát adjon érte annak, akitől ajándékba kapta. Semmi 
méltatlan nincs abban a gondban, amit Istennek erre az adományára fordítunk, hiszen hajszálra el kell véle számolnunk; nem 
tréfaság az, hogy természetes állapota szerint vezesse önmagát és életét, elvégre Isten ezt kifejezetten és komolyan néki adta.” 
(Charron, 1984, pp. 422). 
{824} Hiszen az emberi személyiség, mint korábban erről volt szó, az ember nembeliségéből származik, s így autonómiája csak a 
Nem közös értékeként alapozható meg, ez viszont feltételezi a többi ember autonómiájának elismerését, vagyis a többiekkel 
szembeni toleranciát. (Amikor a személyiség autonómiáját úgy fogalmazzák meg, hogy csak az emberek egy csoportjára tartják 
érvényesnek, akkor lényegében a „Nem” fogalmát szűkítik le arra a csoportra; a személyiség-autonómia elismerésének és a 
toleranciának érvényességi határai azonban általában együtt mozognak, mint ahogy a személyiség-autonómia elismerésének és a 
toleranciának mértéke is). 
{825} Itt nem pusztán a keresztény teológia önfejődéséről és világiasodásáról van szó, hanem például iszlám hatásokról is. Az 
antik filozófia iszlám közvetítésén kívül itt megemlíthető a keresztes háborúk tapasztalata is, amely új impulzust adott annak a 
gondolatnak, hogy az idegen-ellenséges kultúra értékeinek tisztelete még élethalálharcot vívó vallások esetén is lehetséges. 



(Túlélési stratégiák című könyvünkben hangsúlyoztuk például Szaladinnak az európai lovageszményre – annak humanisztikus 
elveire – gyakorolt hatását is: nem véletlen, hogy a felvilágosodás újabb humanista hullámában Lessing Bölcs Náthánja éppen 
Szaladin köré fűzi a kultúrák-vallások-emberek közötti tolerancia és megértés tanítómeséjét). 
{826} Ezért bizonyos szempontból e korai értelmiségi közösség autonómabb, a szellemi termelés érdekeit közvetlenebbül 
képviselő, világosabb öntudatú, mint a kifejlett polgári társadalom nagyobb tudáshalmaz birtokában lévő s ugyanakkor 
szakosodottabb értelmisége. Ezzel függ össze az is, hogy a „psziché” felé forduló figyelem ekkor még legalább annyira vizsgálja 
a közéleti részvétel pszichológiai összetevőit, (lásd a szellemi termelés mint társadalomalakítás szerepéről korábban mondottakat), mint 
a magánlét alakításának (a polgári társadalomban egyre fontosabbá váló) lelki tényezőit. 
{827} „Az erénynek nem szokása, hogy kérkedjék, sem, hogy önmagát csodálja (…) örökké magasabbra törekszik, magát 
másokhoz mérve szüntelenül kevésre tartja (Petrarca, 1984, p. 13). 
{828} „Az Isten mint legfőbb építőmester a világnak szemünk elé táruló épületét, istenségének e fenséges templomát titkos 
bölcsességének törvényei szerint ácsolta össze. A mennybolt fölötti régiót szellemekkel ékesítette, az éteri köröket örök 
lelkekkel népesítette be; az alsó világ szennyes, mocskos vidékét mindenfajta élőlénnyel töltötte meg. Mikor azonban befejezte 
művét, az építőmester úgy óhajtotta, legyen valaki, aki a roppant mű értelmét mérlegelje, szépségét szeresse, nagyságát csodálja. 
Ezért mikor már mindent véghezvitt – mint Mózes és Timaiosz tanúsítják – , eltökélte, hogy megalkotja az embert.” (Pico della 
Mirandola, 1984, p. 213). Itt a világot értékelő szellemi termelő attitűdjén kívül (aki az „embert” ily módon mintegy szellemi 
termelőként definiálja), figyelemreméltó az is, hogy az Isten e szövegekben (és a kor szemléletében) elsősorban mint 
demiurgosz, s a metaforákban elsősorban mint (az embert sárból meggyúró) fazekas és mint építőmester jelenik meg. Ezek a 
szerepek ugyanakkor az (alkotó) szellemi termelőnek is metaforái. E szimbolikus szinten azonosítás történik az alkotó isten és az 
alkotó ember között, s ez az „isteni” emberiesítésének és az ember istenítésének, ennek a reneszánsz humanizmusban nagy 
lendülettel folytatódó folyamatnak egyik kulcslépése. Lásd az „építőmester” metafora további gazdag történetét az Isten 
szerepére ácsingózó ember szimbólumtárában a szabadkőművességtől a „szocializmus építéséig”. 
{829} A műveltség a humanisták kezében hivatkozások tömegének felsorakoztatását is jelenti: ezek többnyire azt a szerepet 
játsszák, hogy analógiákat képezzenek a (többnyire antik) forrásokban említett hajdani jelenségek és a „jelenkor” között. Az 
analógiás gondolkodás (persze korlátait tudatosítva és beépítve) a szellemi termelés innovatív mozzanatának egyik 
legtermékenyebb eszköze. 
{830} Már-már a huszadik századi kulturális antropológia kulturális relativizmusa bukkan fel a humanisták toleranciát (a különböző 
kultúrák összemberi közös nevezőjét) hirdető szövegeiben: „Ha ezekről a szokásokról kell ítélni, nagy a zsivaj és a civakodás: a 
tudálékos közrendű tökfej nem feszélyezi magát, hiszen föltűrt ingujjal lát neki, barbárságnak és hülyeségnek tart mindent, ami 
nincs ízlése szerint, vagyis a szokott közös módon, s ami nem szokás az ő megyéjében. S ha azt mondják néki, hogy a mi 
szokásainktól és divatunktól meghökkent emberek éppígy beszélnek és ítélnek róluk, akárcsak mi az övéikről, akkor a szavukba 
vág a maga ismeretes módján: amazok bárgyú barbárok – tehát megismétli, amit már mondott.” (Charron, 1984, pp. 442-443). 
Persze a tizenhatodik század még nem a huszadik, s ezért a humanisták e korai antropológiája a későbbi korok szemével nézve 
csak korlátozottan humanista. Jogos ezzel kapcsolatban Samir Amin Hardt és Negri-idézte kritikája is: „On the one hand, 
Renaissance humanism initiated a revolutionary notion of human equality, of singularity and community, cooperation and 
multitude, that resonated with forces and desires extending horizontally across the globe, redoubled by the discovery of other 
populations and territories. On the other hand, however, the same counterrevolutionary power that sought to control the 
constituent and subversive forces within Europe also began to realize the possibility and necessity of subordinating other 
populations to European domination.” (Hardt–Negri, 2001, pp. 76-77). {A humanista jezsuita} „Las Casas (…) recognizes that 
humankind is one, but cannot see that it is also simultaneously many”. (Hardt–Negri, 2001, p. 116). 
{831} Ebben a korban idesorolható még az egyes humanistáknál (Pico, Cusanus, stb.) jelentős szerepet játszó misztika is, 
minthogy a misztikusnak (az egyházi gondolkodás számára gyakran az eretnekség szélén táncoló) attitűdje a transzcendenssel 
való közvetlen kapcsolatfelvétel folyamatában jellegzetesen szellemi tevékenység; annak egy sajátos megnyilvánulása, amit az 
előző fejezetben „a szellem embere”-funkcióként jellemeztünk. 



{832} Morus Utópiájának alapvetően a szellemi termelés értékeit preferáló lakói csak a honvédő és a felszabadító háborút ismerik 
el jogosnak, de minden formájában megvetik a háborút, (s ha rákényszerülnek, szellemi termelőkhöz méltóan a háborúban is az 
észt tekintik mértékadónak). A béke-eszmény (és a tolerancia-eszmény) jegyében teljes a vallásszabadság: más vallás sértése, 
tagadása tilos (Morus, 1910). Az utópia szellemi termelői jellegét az is mutatja, hogy az Utópia-lakók a szellemi élvezeteket 
preferálják, mint legmagasabb rendű élvezeteket, s igyekeznek kizárni társadalmukból a verseny konkurenciaképző hatásait. 
{833} Figyelmünkre méltó, hogy ezt a béke-eszményt összefüggésbe hozza azzal is, hogy elítéli a különböző „iskolák” vitáit, s 
ezek szintézise mellett foglal állást (ami, mint láttuk, a szellemi termelés logikájának a tőkelogika fölé kerekedésének is feltétele). 
Persze Erasmus még nem a szellemi termelési mód, hanem a polgári-tőkés társadalom kialakulásához asszisztál, s ennek 
megfelelően inkább az individualitásból, az egyéni érdekből vezeti le a maga béke-eszményét is, mintsem közvetlenül a Nem 
érdekeiből. 
{834} A „bölcsesség”-eszményben a polgári és értelmiségi racionalizmus, a vele szembekerülő világ ellentétes értékeiben (a 
humanisták által előtérbe helyezett) természettörvény nyilvánul meg; s úgy tűnik, ekkor a természettörvénynek (a humanista 
evilágiságnak, életességnek) van nagyobb hatása a gondolkodásra. 
{835} Mint később még visszatérünk erre, Marx, csodálva Machiavelli realizmusát és történelmi materializmusát lényegében 
felmenti erkölcsi relativizmusát is, és a (történelmi) relativizmus jegyében elhanyagolja a szembenézést az „örök”, „abszolút” 
törvények, értékek kérdésével. 
{836} Mindez többé-kevésbé még az előző lábjegyzetben szereplő Marx helyzetére is érvényes. 
{837} „A lélek nagysága nem a fennkölt, hanem a természetes viselkedésben mutatkozik meg igazán.” (Montaigne, 1984, p. 402). 
{838} Alapjai már például Hobbesnál is megjelennek… 
{839} A felvilágosodás szemlélete éppen ezért magában hordja a humanizmus-fogalom kettéhasadását is. Foucault 
megfogalmazása szerint: „a XIX. században létezett egy gyanakvó humanizmus, amelyik ellenséges és kritikus volt a 
tudománnyal szemben, és egy másik, amely ellenkezőleg, ugyanabba a tudományba helyezte reményeit” (Foucault, 1991, p. 
105); ez így is van, s nem azért van így, mert a felvilágosodás ellentétbe kerül a humanizmussal, (bár amit Foucault állít, hogy 
feszültségben van vele, igaz lehet); hanem mert a társadalomhoz való viszonyban hozza létre azt a kettős kritikai alapállást, amely 
vagy a természet nevében gyakorol kritikát az adott társadalom (és a természettel hadakozó tudománya) felett, vagy pedig egy 
olyan „jobb” jövő absztrakciója nevében, amelynek irányába éppen a tudomány eszközeinek felhasználásával haladhat az 
emberiség. 
{840} Filozófiai megközelítésében Marx is ennek a természet-fetisizmusnak, ha úgy tetszik, „naturalizmusnak” a hatása alatt áll. A 
Gazdasági-filozófiai kéziratok ismert passzusában ezért ír így: „a kommunizmus, mint kiteljesedett naturalizmus = 
humanizmus, mint kiteljesedett humanizmus = naturalizmus, ez az ember és a természet, ember és ember közti ellentmondásos 
harc igazi feloldása, az egzisztencia és lényeg, a tárgyiasulás és önigazolás, a szabadság és szükségszerűség, az egyén és nem 
közötti harc igazi feloldása.” (Marx, 1981, MEM 42. Marx, p. 107). A kapitalizmust meghaladni hivatott társadalom 
meghatározásaként kialakított kommunizmus-fogalom összecsúszása a sosemvolt „természeti” „őskommunizmussal”, – s az 
antikapitalista (humanizációs) program ebből adódó leegyszerűsítése a „kommunizáló” gesztusra – többek között ennek is 
köszönhető. 
{841} Lukács kimutatja, hogy a humanista természetjogi gondolkodás korlátja, hogy a „természeti egyenlőség” talaján lényegében 
ugyanazt az egyenlősítő jogszemléletet képviseli, amiről, mint az előző fejezetekben utaltunk rá, Marx bebizonyítja, hogy az 
voltaképpen az egyenlőtlenség joga. (Lukács, 1976, pp. II/221-222). Egyébként már Hegel hangsúlyozza, hogy az egyenlőség nem 
a természettől való. Ami természetadta, az éppen hogy az egyenlőtlenség (Hegel, 1981, p. 318). 
{842} A felvilágosodás azért is idealizálja a „természetit” mert a (megromlottnak és megrontónak látott) „társadalmival” állítja 
szembe – jóllehet valójában nem állnak szemben egymással, hiszen a társadalmat alkotó, a természet többi elemétől magát 
specifikáltan megkülönböztető ember is a természet része –, s a társadalmiból ki akarják küszöbölni az ellentmondást. Abból 
kiindulva, hogy ez az ellentmondás (a Nem és a nemet alkotó egyének között) társadalmi termék, úgy látják, hogy ha 
visszanyúlnak az ember társadalomelőtti (természeti) alapjaihoz, az ellentmondás eltűnik. Egyén és Nem ellentmondása 
valóban a társadalomban keletkezik, de ez elválaszthatatlan az Egyén és a Nem fejlődésétől, ami szintén a társadalomtörténet 



terméke. Minél erősebb a Nem és az Egyén/, annál nagyobb az ellentmondás is, ugyanakkor nemcsak az ellentmondás, hanem 
leküzdésének lehetősége is ebben a (Nemet és Egyént egyaránt erősítő) társadalmi folyamatban fejlődik ki. A felvilágosodás 
gondolkodóinak többsége azért nem látja ezt a dialektikát, mert az egyén és Nem közti ellentmondást alapvetően az egyén 
nevében fogalmazzák meg, s az egyén oldaláról próbálják megoldani. Az egyénben azonban társadalmi alapjain kívül csak 
természeti meghatározottságát találják. 
{843} Ebben a folyamatban nem elhanyagolható tényező a barokk kor mindent átható emocionalizmusának szerepe sem… 
{844} Lásd Elias, (1977). 
{845} Lásd például Weber (1982). 
{846} Az intimitás kialakulása fontos fejlemény – erre éppen azok a huszadik század végi törekvések mutatnak rá a legélesebben, 
amelyek a riesmanni „kívülről irányított ember” társadalmát „építve” rombolják a „belülről irányítottság” állásait, s ezek között 
kiemelten az intimszférát is. „Az iparilag fejlett társadalmak egy külső ingerek vezérelte, nem pedig normák irányította 
magatartáskontroll modelljéhez közelednek. A tételezett stimulusok általi indirekt irányítás főként a látszólag szubjektív 
szabadság (a választás, a fogyasztás és a szabadidős magatartás szabadsága) terén fokozódott” (Habermas, 1994/2, pp. 41-42). 
E vonatkozásban jogos Gorz tiltakozása e külső irányítottság ellen, miszerint az intimitás nem szocializálható (Gorz, 1997, p. 
90), (jóllehet megfogalmazása nem pontos, hiszen az „intimitás” létrejötte is szocializáció következménye, az „intimitás” nem 
„természetadta”, „őseredeti” képződmény az emberi társadalomban, hanem éppen a humanitás fejlődésének eredménye: a 
humánum-eszmény és az individualitás-eszmény összekapcsolódása a polgári társadalom viszonyai között). 
{847} Mannheim (1996). 
{848} Hasonlóképpen ahhoz, ahogy a barokk ellentámadás megpróbálja a mezőgazdaság kapitalizmus-előtti világát 
szembeszegezni a tőke térhódításával, miközben a mezőgazdaságnak e középpontba helyezése a folyamatokat ekkor már 
meghatározó tőkés termelőmód nyomását követve – éppen e korszakban – a mezőgazdaság kapitalizációját eredményezi; vagy 
ahogy – ugyancsak a barokk – a nemesi és paraszti társadalmat mozgósítja a tőkés polgárság térhódítása ellen, s eközben (s 
éppen ezáltal) lehetővé teszi a nemesség és parasztság polgárosulását (egészen az arisztokráciáig és a királyi udvarig). Abban, hogy 
ezek a folyamatok így történnek, nincs semmi titokzatos: egyszerűen arról van szó, hogy a különböző szellemi folyamatok, – s 
így az egymással ellentétes folyamatok is – az emberiség (s ezen belül az adott korszak) össztudatában szintetizálódnak, s mivel 
„minden társadalmi formában egy meghatározott termelés az, amely kijelöli valamennyi többi termelésnek – és amelynek 
viszonyai ennélfogva kijelölik valamennyi többi viszonynak – a rangját és befolyását”, így a szintézis során a domináns (vagy 
éppen dominanciára kerülő) termelőmód viszonyai és szemlélete az, amely integrálja, magához hasonítja a tőle függetlenül vagy 
akár éppen vele szemben fellépő viszonyokat és szemléleteket. S minél nagyobb hangsúlyt kap egy ilyen (a domináns termelési 
mód viszonyaival és szemléletével akár éppen ellentétben álló, velük szemben felmerülő) törekvés, annál teljesebb lesz az 
integrációja. (Hasonlóan ahhoz, ahogy az „új világokról” terjedő tudás, ezek „másságának” varázsa felerősíti az ezen új világok 
bekebelezésére, meghódítására irányuló törekvéseket). 
{849} Idézi például Tóth (1997). 
{850} Lásd mindjárt az egyik első romantikus mű, a Werther szereplőit, ahogy egymással versengenek a humanisztikus 
önfeláldozásban. 
{851} „It is no longer the age of cruelty or the age of terror, but the age of cynicism, accompanied by a strange piety. (The two 
taken together constitute humanism: cynicism is the physical immanence of the social field, and piety is the maintenance of a 
spiritualized Urstaat; cynicism is capital as the means of extorting surplus labor, but piety is this same capital as God-capital, 
whence all the forces of labor seem to emanate.) This age of cynicism is that of the accumulation of capital – an age that 
implies a period of time, precisely for the conjunction of all the decoded and deterritorialized flows.” (Deleuze-Guattari, 1990, 
p. 225). 
{852} A világ megbomlottságának romantikus élménye máig hat: a neoromantika még a huszadik század végén is alapja lehet 
humanista célkitűzéseknek. Barry Schwartz: The New Humanism című könyvében (Schwartz, 1974) a humanizmust úgy 
definiálja, hogy az a szabadságeszmény, az élet és az egyéni identitás és kapcsolatok védelmét (is) jelenti az elidegenedés, a 
technicizálódás, a konzumerizmus, a politikai manipuláció, a globalizáció, a hatalom, a pénz, a média, a kiüresedett formák, 



stb.-stb. ellenében. E romantikus humanizmus nem fogadja el azokat a következtetéseket, amelyeket más irányzatok az érzékelt 
ellentmondások reakciójaként elfogadtak: szemben állnak az ember lekicsinyítésével, a tragikus partikularitás (egzisztencialista) 
metafizikai élményével, politikailag az egyenlőtlen szociális viszonyokkal, de a világ abszurditását érzékelve szemben állnak a 
„normális” emberrel is. A humanizmus helye Schwartz szerint a lehetséges és a reális ellentétének közegében (a potenciális és a 
reális között, és a mindkettővel szembeni kritikai viszonyban) van. A „reális” a romantikus világlátásnak megfelelően itt 
általában a „rosszat” jelenti. A humanizmus egyik fő letéteményese a művészet (később még visszatérünk arra, hogy ez 
mennyiben igaz), amelynek integritásához Schwartz szerint szükséges a szabadság és biztonság közötti feszültség. (Schwartz, 
1974, p. 19). (Ez megint a reális világ relatív ellenségességének, és a romantikus érzületi humanizmusának a kifejeződése). Végül 
a („fekete”) romantika világképét és „lázadó” humanizmusát jól jellemzi az az állítás, hogy a feltámadás hitéhez 
nélkülözhetetlen a halál bemutatása (Schwartz, 1974, p. 34). A romantikus világképben, amelyben a „realitás” (és a mindenkori 
hatalom) eleve csak a „Rossz” oldalához tartozhat, a humanizáló-etikai koncepciók vagy apologetikus konstrukcióként 
lepleződnek le, mint az egyszerre szocializáló és elnyomó hatalom eszközei; vagy, mint például Touraine-nél – aki Foucault-t 
azzal bírálja, hogy az „etikai” koncepciók és a hatalom összefonódását látva nem akceptálja eléggé az etikai koncepciókban, 
mint etikai koncepciókban egyszersmind mindig benne rejlő hatalomellenességet, s elemzése nem illik olyan társadalomra, 
amelyben a szocializáló, illetve elnyomó funkciók elválnak egymástól, illetve az állam a civil táradalomtól – a humanizációban 
mindig benne van a hatalomellenesség mozzanata. (Touraine, p. 168). 
{853} E fejezet későbbi részében még részletesebben kitérünk az individuumból kiinduló polgári egyenlőség-felfogás 
önellentmondásos jellegére, s arra, hogy ezt az ellentmondásosságot miképpen lehet szemléletileg meghaladni. 
{854} S nem is kell a szélsőségekig elmenni: már Tocqueville kimutatja, hogy az egyenlőségből való kiindulás miként hozza létre 
az egyenlőtlenségeket akár a legideálisabb demokráciákban is. 
{855} A polgári gondolkodás pontosan ezt teszi: a liberális felfogásban – egy absztrakt individualizmus jegyében – a humanitás 
alárendelődik az individuális szabadságelvnek, de ez egy olyan társadalmi gyakorlaton alapszik, amelyben minden egyes 
individualitás alávettetik az absztrakt individualista tőkének. (A humanitás alapja az ember nembelisége, amely minden egyes 
konkrét individualitás elsődlegességét feltételezi, az individualitás absztrahálása – és ezen absztrakció preferálása – ettől a 
nembeliségtől mozgat el a korban uralkodó absztrakció: a tőkeérdek javára). 
{856} Paradox módon még a rasszizmus is az egyenlőségelvből következik. Míg az etnocentrizmus a másikat idegennek, 
„külsőnek” tekinti, a rasszizmus végső soron egy egyenlőségből indul ki, az emberek egyenlőségéből, s az idegent nem 
külsőnek, hanem ebben a közösségben „belsőnek” érzékeli, akinek az a „bűne”, hogy noha „belül” van, „közöttünk”, mégsem 
olyan mint „mi”: és ez az egyenlők között bűn, ami tehát morális megítélés alá esik: a rasszista mindig morálisan utasítja el a 
másik rassz tagját, aki másságával ily módon éppen az egyenlőség ellen vét. (Lásd erről Deleuze–Gauttari, 1996, p. 178 is.). 
{857} Ez nem zárja ki azt, hogy időnként olyan humanizálási tendenciák is tért nyerhetnek a polgári társadalmakban, amelyek 
minőségemelkedést is magukkal hoznak. Ilyen fejlemények a szellemi termelésnek a huszadik század második felében 
bekövetkezett térnyeréséből adódó életminőség-fejlesztő hatások: Z. Karvalics összefoglalásában az életminőség emelkedését 
jelenti az önmegvalósítás szabadságfokának, a mindennapi lét kényelmének, anyagi ellátottságának, a megismerő aktivitás és szórakozás 
lehetőségeinek, illetve formagazdagságának növekedése, a közbiztonság, a környezet fokozott védelme, stb. (Z. Karvalics, 2002, pp. 104-
105); e tényezőket a szerző összefüggésbe hozza a „humanitás” növekedésével is. Ilyen fejlemények megfigyelhetők a 
későpolgári társadalmakban, jóllehet ezek sem terjednek ki persze a társadalom egészére. 
{858} A társadalmi viszonyok vonatkozásában a polgári társadalmak ezen korlátja mint a viszonyok alapvető egyenlőtlensége 
lepleződik le. Az absztrakt „egyén” e viszonyokban egyfelől a tőke felhalmozójának, másrészt az azt lehetővé tévő 
kizsákmányolt munkavégzőnek bizonyul. A munka elidegenedése a munkavégző oldaláról a marxi leírásban úgy jelenik meg, 
hogy az „az ember nembeli lényegét, mind a természetet, mind a maga szellemi nembeli képességét neki idegen lényeggé, egyéni 
egzisztenciájának eszközévé teszi. Elidegeníti az embertől saját testét, valamint a rajta kívüli természetet, valamint szellemi lényegét, 
emberi lényegét.” (Marx, 1981, MEM, 42, p. 89). Ebben a viszonyban ekképpen a „humanizmus” mind elméletileg (mint a 
minden emberre érvényes közös „humán” alap), mind gyakorlatilag eltűnik. S ami különösen figyelemre méltó: az embertől 



elidegenedő emberi lényeg itt mint az ember szellemi lényege jelenik meg, (a fiatal Marx elemzése szerint) ettől fosztja meg 
embereit az osztálytársadalom, az osztálytársadalmi elidegenedés. 
{859} „A valóságban természetesen úgy folyt le a dolog, hogy az emberek mindig annyira szabadították fel magukat, amennyire 
azt nem az emberről alkotott eszményük, hanem a létező termelőerők nekik előírták és megengedték. Ámde valamennyi eddigi 
felszabadításnak korlátozott termelőerők szolgáltak alapul, amelyeknek az egész társadalom számára elégtelen termelése csak 
akkor tett lehetővé fejlődést, ha egyesek mások rovására elégítették ki szükségleteiket és ezáltal egyesek – a kisebbség – szert 
tettek a fejlődés monopóliumára, míg másokat – a többséget – a legelkerülhetetlenebb szükségletek kielégítéséért vívott 
folytonos harc egyelőre (vagyis új, forradalmasító termelőerők létrehozásáig) minden fejlődésből kirekesztette. Ily módon a 
társadalom eddig mindig egy ellentét keretében fejlődött, amely az ókoriaknál szabadok és rabszolgák, a középkorban nemesek 
és jobbágyok, az újabb korban a burzsoázia és proletariátus ellentéte. Ebből magyarázódik egyrészt az az abnormis ’embertelen’ 
mód, ahogy az uralom alá vetett osztály a szükségleteit kielégíti, s másrészt az a korlátozás, amelynek keretében az érintkezés és 
vele az egész uralkodó osztály fejlődik; úgyhogy a fejlődésnek ez a korlátozottsága nemcsak az egyik osztály kirekesztésében, 
hanem a kirekesztő osztály korlátoltságában is áll és az ’embertelen’ az uralkodó osztályban szintén megvan. – Ez az 
úgynevezett ’embertelen’ éppúgy a mostani viszonyok terméke, mint az ’emberi’; ezeknek a negatív oldala, a nem új forradalmi 
termelőerőkön nyugvó lázadás a fennálló termelőerőkön nyugvó uralkodó viszonyokkal és a szükségletkielégítés e 
viszonyoknak megfelelő módjával szemben. A pozitív kifejezés: ’emberi’, megfelel a meghatározott, egy bizonyos termelési 
fokon uralkodó viszonyoknak és a szükségletkielégítés általuk megszabott módjának, ahogy a negatív kifejezés: ’embertelen’ 
megfelel az ugyanezen termelési fok által naponként újra előidézett kísérletnek, hogy ezeket az uralkodó viszonyokat és a 
kielégítés bennük uralkodó módját a létező termelési mód keretében tagadják.” (Marx–Engels, 1960/2, MEM, 3, pp. 425-426). 
{860} A probléma mögött egy lényeges elméleti kérdés húzódik: az etika és az osztálytársadalom viszonyának kérdése. Az etikát 

nem lehet teljes egészében osztályszempontúvá tenni. Az emberi gondolkodás kétségkívül részben osztály-
meghatározottságú. (Legalábbis az egyén társadalmi körülményei által is meghatározott). Az etikának azonban éppen az a 
lényege, hogy rendelkezik egy partikuláris meghatározottságoktól eloldott elemmel; közvetlenül a nembeliséggel kapcsolja össze 
az egyént. Mivel a kor- és körülményfüggő gondolatok természetesen az etikai gondolkodást is érintik, kétségkívül bármely 
etikának vannak korra és társadalmi meghatározottságokra jellemző vonásai (ezen az alapon jogosan beszélhetünk különböző 
polgári, katolikus, protestáns, kommunista, buddhista, stb. etikákról). De „etikai” egy emberi cselekedet bármely etikában 

éppen az „örök” elemtől, a nembeliségtől lesz. (Ez egyébként az emberre általában is érvényes: senkit és semmit sem lehet 
pusztán kor- és társadalmi körülmények meghatároztának tekinteni). Az etika kérdésének „osztályetikákká” való 
leegyszerűsítése, az osztálymeghatározottságnak (s ebből adódóan az „osztályharc” szempontjainak) az etikai szempontok fölé 
helyezése eleve magában hordja azokat az ellentmondásokat, amelyekkel azután a „szocialista erkölcs” és ezen belül a 
„szocialista humanizmus” fogalmainak megalkotói szembekerülnek. 
{861} Némileg talán másként láthatnánk a történetet, ha Marxék nem éles polémiát folytattak volna (szinte az első pillanattól 
kezdve) majdnem minden tőlük különböző antikapitalista irányzattal szemben is, hanem megpróbálták volna szintetizálni 
azokat (legalább annyira, amennyire ezt az angol közgazdászokkal és az utópista szocialistákkal tették). 
{862} Bár a következetes humanizmus koherens, a magánélet erkölcsi rendjét is egyértelműen és a többi elvvel összhangban 
szabályozó rendszer, most tekintsünk el attól, hogy a marxizmus egyes képviselői milyen kisebb-nagyobb következetlenségeket, 
ha úgy tetszik, etikai vétségeket követtek el a magánélet területén. 
{863} A sztálinizmus idején (már és még) fel sem merült, hogy a terrorban, vagy az államszocializmus egyéb antihumánus 
megnyilvánulásaiban (például gyakran szélsőségesen embertelen bürokratizmusában) bármi problematikus elem lehetne, a 
desztalinizáló reformok korszakában vált jellemzővé az az (immár védekező, mentegetőző) gondolat, hogy a „szocializmus 
építésének” vannak tragikus mozzanatai, s ezek közé sorolhatók a jövőért hozott áldozatok; a „szocialista humanizmusnak” 
azonban nem az ilyen áldozatokról való lemondás, hanem azok Lenin módjára „nehéz szívvel” meghozott vállalása felel meg. 
Magyarországon többször is feldolgozták ebben a szellemben például Kőműves Kelemen balladáját, ezzel szimbolizálva a 
szocializmus építéséhez „szükséges” tragikus áldozathozatalt. Míg azonban Sarkadi drámája még az emberáldozatok „nehéz 
szívvel” való kádárista igazolását sugallhatta, a Szörényi–Bródy-féle musicalváltozat (egyik legerősebb dalában) már 



megkérdőjelezte annak „etikáját”: „De szabad-e ölni, embert ölni, gyilkolni, hogy álljon a vár? Ér-e annyit bármilyen mű, hogy 
emberhalál legyen az ár?” S a szerzők egyértelmű válasza: a „nem!”. 
{864} Az erkölcsi megalapozás (s a humanista gyakorlat) ilyen jövőbetolásáért (a jelentős részben még valóban humanisztikus 
célok vezette) Marx alapvetően felelős, hiszen – megállapítván, hogy az ő korában adott, minden tekintetben elidegenedett 
polgári társadalom már csak azért sem lehet „humanista”, mert az elidegenedés (például a szellemi és fizikai munka, a munka és 
tulajdon, stb. elválasztottsága) illuzórikussá teszi az egységes emberiség feltételezését (ami minden humanizmus kiindulópontja), 
s maguk az egyenlőtlenségek antihumánusak –, ebből azt a (messianisztikus) következtetést vonja le, hogy az emberi történelem 
(s így bármilyen humanizmus) csak az elidegenedett viszonyok felszámolása után kezdődhet. (Ha ez igaz lenne, s a valódi 
humanizmus csak a jövőben lenne lehetséges, ez természetesen a marxista cselekvőkre is érvényes, tehát ha következetesen 
elfogadnánk ezt a tételt, akkor természetesen a – még az elidegenedés talaján álló – jelenben nem létezhet semmiféle 
„szocialista humanizmus” sem). Visszatérve ahhoz a tételhez, hogy nem humanista, aki többet vesz el, mint amennyit ad az 
embereknek, a Lenin-történetben a – jelző nélküli – humanizmust természetesen nem Lenin, hanem Beethoven képviseli. 
{865} Az igazsághoz tartozik, hogy korai írásainkban mi magunk is feltételeztük az államszocializmusokban valamiféle sajátos 
humanizmusnak, a korábbi humanizmus-felfogások valamiféle szintézisének lehetőségét. A hatvanas évek kulturális, gazdasági 
és társadalmi reformjai, a diktatúra „puhulása” idején szocializálódván egyrészt a valóságosan bekövetkezett folyamatoknál 
optimistábban láttuk e társadalmak lehetőségeit a humanizálódásra, másrészt e reformkorszak műalkotásainak hajlandósága a 
szocializmus-történet ellentmondásainak morális feldolgozására e humanizálási lehetőségek bizonyítékának látszott. Végül 
pedig: mindmáig úgy gondoljuk, mint ezt a következő fejezetben fogjuk kifejteni, hogy az államszocializmusoknak egyébként 
valóban voltak a polgári társadalmaknál humánusabb, erkölcsi szempontból is posztkapitalista elemei, de ez nem feledtetheti el, 
hogy a rendszer lényegileg antihumánus mechanizmusokra épült, s nem igazolhatja az olyan naiv fejtegetéseket, amelyek a 
„szocialista humanizmus” abban a korszakban döntően üres, ideologikus fogalmát mint az adott valóság lényegi jellemzőjét 
igyekeztek feltüntetni. 
{866} Ezért is olyan fontos példa Gandhi és King mozgalmainak erőszakmentessége; az erőszakmentesség elvének (és 
módszereinek) bevitele a politikába, (mint jelentős lépés a nem-machiavelliánus politikai humanizmus kifejlődése felé). Bár 
egyiküknek sem sikerült az erőszakot kiiktatni a politikából, (olyannyira nem, hogy maguk is áldozatává váltak), mégis sikerült 
megcáfolniuk azt a (mindenkori humanizmus ellenében oly gyakran védelmezett) tételt, hogy igazán jelentős (politikai) 
eredményeket nem lehet valamilyen fokú erőszak alkalmazása nélkül elérni. Mindkettőjük esetében kimutatható, hogy úgy 
támaszkodtak az őket támogató szellemi termelők tevékenységére, hogy azok „eszmetermelését” nem rendelték alá a harc 
logikájának: a küzdelem közvetlenül az eszmék megvalósításáért (tehát ilyen értelemben egy-egy szellemi célért) folyt, s nem a 
hatalmi harc kiszolgálására kellett a szellemi termelőknek eszméket termelniük. 
{867} Már csak azért is, mert a „szocialista” hatalom az esetek jelentős részében vagy megtöri az ilyen egyéni etikai példákat 
felmutató embereket, s ezzel objektíve is csökkenti magatartásuk etikus jellegét, vagy – mint az „idők szavát nem értő” 
idealistákat – a tipikus „szocialista élet” perifériájára tolja, s ezáltal valóban „kivétellé” teszi őket. 
{868} Már utaltunk arra, hogy 1968-ban a prágai kísérlet az „emberarcú szocializmus” megteremtésére éppen a szellemi termelés 
(és a szellemi termelők) előtérbe kerülésén alapult; ugyanakkor itt már maga a megnevezés is leleplező: az emberarcú (más 
szóval humánus) szocializmus terve – a „szocialista humanizmus” helyett a „humánus szocializmus” – feltételezi, hogy a létező 
szocializmus, a „szocialista humanizmus” szocializmusa egyszerűen nem humánus. 
{869} „Wars (..) begin when one crosses a border armed with weapons; progress is conceived as crossing these same borders 
unarmed; and commerce crosses borders both with arms and without.” (Hardt–Negri, 2004, p. 314). 



{870} Nehéz tagadni, hogy a más csoporthoz tartozó embereket nem-embernek tekintő közvélekedéstől van fejlődés az Emberi 
Jogok Nyilatkozatáig, még akkor is, ha tudjuk, hogy e nyilatkozat deklarálása óta is gyakran fordulnak elő a más csoportok 
tagjait embernek továbbra sem tekintő mészárlások, s a technika „fejlődésének” köszönhetően minden korábbit meghaladó 
mértékben. A közvélekedésben mindenképpen van elmozdulás: az ilyen mészárlások elkövetőit ma azért nehezebb (ha sajnos 
nem is mindig lehetetlen) hősöknek tekinteni, (s önmaguk is sokkal inkább érzik szükségesnek ilyesfajta tetteik indoklását, 
mentegetését s lehetőleg elrejtését, a kapcsolódó lelkiismereti zavarokról nem is beszélve). Az „ember” fogalma kétségkívül 
kitágult, s az is jól jelzi, hogy itt valóban egy táguló folyamatról van szó, hogy amikor az „ember” fogalma elérte az emberiség 
valóságos határait, a folyamat nem állt le, – s mint erre korábban utaltunk – ma egyre több kivívott emberi jogot próbálnak 
kiterjeszteni az élővilág többi tagjára is. 
{871} Itt nem az a döntő, hogy az emberiség mekkora hányadának fejlődött a morális tudata (lehet, hogy az óriási 
népességnövekedéssel ez az arány nem javult számottevően), hanem az, hogy az emberi Nem felhalmozott össztudása bővült – 
ebben a tekintetben is). 
{872} Azt sokan kimutatták már, – Magyarországon legutóbb Hankiss Elemér „Proletár reneszánsz” című könyvében – hogy a 
civilizációs vívmányok fejlődése azt jelenti, hogy ma igen széles körben élvezhetők olyan életfeltételek, amelyek megfelelőivel 
korábbi korokban csak a társadalom uralkodó csoportjai rendelkeztek. 
{873} Jellemző módon, amikor valaki régebbi korokba kívánja vissza magát, rendszerint az e korok társadalmának csúcsán élő 
kiváltságosok nagyon szűk csoportjának (hézagosan ismert) életformája lebeg a szeme előtt; s a mai helyzethez képest az emberi 
jogok még ezekben a kiváltságos csoportokban is sokkal kevésbé voltak biztosítva. 
{874} A „societas” nem csak az állami jellegű, bürokratikussá váló szerveződést jelenti, hanem a Nemnek, az össztársadalomnak 
azt az arcát, amitől az nem válik veszedelmes káosszá, s ami ugyanakkor más, mint a Nem eredeti közvetlen egységének 
előnyeit őrző érzelmi jellegű összekapcsolódás a Nem tagjai között. A Nemnek egyszerre kell communitasnak és societasnak 
lenni. A két kategóriahasználat közti nüansznyi, de fontos különbség, hogy Tönnies fogalompárja szembeállít két (az 
individuumok számára adódó) kapcsolódási formát, és a kettő közti választás szükségességét sugallja, Turneré viszont – 
megmutatva, hogy a konkrét gyakorlatban hogyan képviselik az emberek hol az egyik, hol a másik nembeli szempontot –, azt 
érzékelteti, hogy a Nem mindig societas is, meg communitas is. (Az ősi közösségekben is, ahol ez a két funkció – a közösségek 
kicsiny, közvetlen kapcsolatokra korlátozódó méretei következtében – még az egyes emberek gyakorlatában sem válik külön). 
{875} A cél, ahogy a fiatal Marx a maga kommunizmus-képét megfogalmazza: „az ember lényegének az ember által és az ember 
számára történő valóságos elsajátítása (Marx, 1981, MEM, 42, p. 107). 
{876} Míg azt természetesen nem állíthatjuk, hogy bármely tizenkilencedik vagy huszonegyedik századi gondolkodó bölcsebb, 
vagy humánusabb lenne Arisztotelésznél, vagy hogy az ő szelleme vagy nembelisége fejlettebb volna, mint a nagy görögé, ám az 
nehezen vonható kétségbe, hogy több szempont figyelembevételére kényszerül, mint Arisztotelész, hiszen neki, az újabb kor 
emberének – engedjük meg, hogy ugyanazokra a kérdésekre, bár ez sem pontos – ahhoz, hogy saját kora méltó gondolkodója 
legyen, olyan válaszokat kell adnia, amelyek figyelembe veszik Arisztotelész szempontjait is, meg mindazokat az egyéb 
szempontokat is, amelyek azóta felmerültek. Nem azért, mert az ő személyes szelleme fejlettebb, hanem mert az emberi Nem 
szelleme gazdagodott két és félezer év megannyi tapasztalatával. Lehet, hogy ő meg olyan szempontokat nem vesz figyelembe, 
amelyeket Arisztotelész figyelembe vett, saját kora méltó gondolkodójaként nem tehetné azonban ezt meg, ha e szempontok a 
Nem számára fontosak lennének. A Nem szellemének fejlődése során ugyanis a korábbi szempontok egy része továbbra is a 
figyelem előterében marad, másik része azért tűnik el, mert lényege belesűrűsödik az újabb kérdésfelvetésekbe, egy harmadik 
része pedig az azóta felmerült válaszok következtében okafogyottá, az emberiség szempontjából lényegtelenné válik. (Ami 
belőlük az emberiség szempontjából lényeges marad, az újra felmerül). 
{877} Az „örök” erkölcsi értékek feltételezése egyébként nem feltétlenül áll ellentétben a fejlődés-gondolattal: az „örök” elemek 
azok az alapok, amelyek – ha elfogadjuk a fejlődés gondolatát – a fejlődésben bővülnek, differenciálódnak. A fejlődés a 
bővülés, differenciálódás, az „örök” az, ami bővül. 
{878} Debord a kereszténység és iszlám közös vonásaként azt emeli ki., hogy „Ezek a vallások a történelem talaján sarjadnak, és 
ott is vernek gyökeret, azonban mindvégig viselik radikális ellenzékiségüket a történelemmel szemben” (Debord, 2006, p. 89). 



Idejük az ősi vallások ciklikus idejével szemben már kezdőponttal rendelkező lineáris idő, de a vallási millenaristák még 
lázadnak az idő visszafordíthatatlansága ellen, (ami aztán csak a polgári világi társadalomban válik megkérdőjelezhetetlenné, 
mint „haladás” eszmény, s kapja meg tartalmát a munkaidőben). (Debord, 2006, pp. 91-92). 
{879} A hitvalló szentek közül sokan – mint a mi Szent Istvánunk vagy Szent Lászlónk is – a „pogányok” legyőzésével és 
megölésével (is) szereztek érdemeket, nem beszélve Szent Johannáról, aki ráadásul egy azonos vallásúak elleni felszabadító háború 
vezére volt. 
{880} Ilyen például az eredendő bűn, a „minden ember eleve bűnös” felfogás: ha „bűnnek” azt nevezzük, ami emberellenes, ez megfelel a 
humanizmus elveinek, ám így nem nevezhető minden ember eleve bűnösnek: „bűnös” csak az, aki valóban emberellenes 
cselekedeteket hajt végre. Ám tudjuk, hogy a vallási „bűn” fogalom eredete szerint erősen összekapcsolódik a (világ általi) 
„beszennyeződés” és az ettől való mágikus megtisztítás képzeteivel, és ez került be az „eredendő bűn” képzetébe is. Ez a 
felfogás azonban nem etikai, (ha az „etikai” alapkritériumának a szabad akarat alapján hozott döntést tekintjük Jó és Rossz 
között), mert az ember kezéből kiveszi a döntést, és hozzá képest külső, nála erősebb (beszennyező és megtisztító) 
hatalmaknak szolgáltatja ki. Ugyanez a probléma a protestantizmus predestináció-tanával, a zsidók „választott nép” felfogása 
pedig, hogy csak a biblikus vallások körében maradjunk, a rasszizmus és az egoizmus igen erős csíráit hordja magában. Ettől 
még bármely katolikus, protestáns vagy zsidó tökéletesen humánus lehet, de az adott egyházak olyan ideológiai eszközöket 
kapnak a kezükbe, amelyeket lehet emberellenesen is használni, (jóllehet maguk az említett teológiai elvek önmagukban 
humánus célokat szolgálnak: az „eredendő bűn” a bűnök tudatos kerülésének késztetését, a „választott nép” elképzelés a 
példamutatás kötelességét, – a predestináció-tan humanista magjáról pedig még lesz szó.) 
{881} Egy nem vallásos humanizmus ezt az alárendelést eleve etikailag problematikusnak minősítheti, hiszen – mint már többször 
szóba került – ez a lelkiismeret alapjait kívül helyezi az emberen. (Szélsőséges megnyilvánulása ennek a kívül helyezésnek a bűn 
gyónás általi eltörlése, ami ugyan edzheti a lelkiismeretet, a saját cselekedetekkel való szembenézés felelősségét, de ugyanakkor 
sokaknak éppen hogy felmentést ad további bűnök elkövetésére, bízva a megbocsátó Isten szeretetében). Ha az egyes ember 
erkölcsi tartásának forrása az Isten, ez annak a gyermeki viszonyulásnak felel meg, amikor a gyermek nem azért jó, mert dönteni 
tud Jó és Rossz között, hanem mert a szülei ezt várják tőle. Ezzel a Jó és Rossz küzdelme Isten és Sátán küzdelmévé válik, s ez 
– ha az egyénben állandó belső vívódás formáját ölti is ez a küzdelem – mégis, nagyon sokszor megadást is jelent, „elbukást” és 
„diadalmat” – az egyik a Sátán, a másik az Isten időleges győzelme – s nem az ember saját kormányzását jó és rossz lehetőségei 
fölött. Ezzel szemben fogalmazza úgy a „felnőtt ember” etikai alapállását József Attila, hogy „Az meglett ember, akinek 
szívében nincs se anyja, apja (…) ki nem istene és nem papja sem magának, sem senkinek”. Ez nem a „szülők” (vagy Isten) 
megtagadását jelenti, csak a felnőttséget. Ám ha a nem-vallásos humanista mindebből azt a következtetést vonja le, hogy tehát a 
nem-vallásos humanizmus „erkölcsösebb” vagy magasabb minőségű a vallásos humanizmusnál, ezzel ugyanabba a hibába esik, 
mint a más vallásúakat leértékelő hívő. A humanizmus (és általában az erkölcsiség) tekintetében ugyanis nincs jelentősége 
annak, hogy milyen premisszákból kiindulva jut el az ember az etikus magatartáshoz – a nembeliség lényegéből következik, 
hogy ahány ember, annyiféle úton juthat el ehhez –, hanem hogy következetesen gyakorolja-e azt. Ha ezt teszi, akkor akár hívő, 
akár nem, „felnőtt” módjára jár el; ebből a szempontból nem perdöntő különbség, hogy döntései alapjául, szabad akarata 
forrásául a hívő Istent tekinti, hiszen a nem-hívő humanista is csak kívülről, valóságos vagy szimbolikus „szülőktől” kaphatja 
etikai tartása, humanizmusa alapjait. 
{882} Ami egyébként szintén egy fajta vallás, a maga egyházi torzulatával: ahogy elfogadja a szélsőségesen emberellenes 
gyakorlatokat, ahogy megfosztja követőit döntési szabadságuktól, ahogy mint a különböző vallási (egyházi) fanatizmusok, 
gyűlöletre nevel a más hitűekkel szemben. 
{883} Sartre (2006): A lét és a semmi. L’Harmattan, Bp. p. 508. 
{884} Lásd: Mészáros, (2009/2), p. 46–51. 
{885} Mészáros ehhez még azt is hozzáteszi, hogy Sartre egyébként – bár nem sikeresen – későbbi írásaiban „a társadalmi távlatot 
illetően A lét és a semmihez képest gyökeresen eltérő megoldás után kutat” (Mészáros, 2009/2, p. 49). 
{886} Sartre (2006): pp. 300, 303-304, 435. 
{887} Más oldalról éppen ennek következtében is nevezhetők az ilyen evilági törekvések kvázi-vallásoknak is… 



{888} Mead, (1973), p. 591 (Eredeti megjelenés: The Psychology of Punitive Justice, American Journal of Sociology, 1918/23). 
{889} Az itt idézett Heidegger-szöveg forrása: Heidegger, Martin: Válogatott írások, T-Twins, Bp. 1994. p. 60. 
{890} Társadalomtörténeti szempontból a szellemi termelés fasiszta torzulatát le lehet vezetni az ipari kapitalizmus tömegtermelési 
mechanizmusainak kialakulásából, a tőke nemzeti alapú megszerveződéséből és az osztályharcra adott válaszlehetőségeiből; stb. 
a kommunizmus társadalomtörténeti értelmezésére pedig a következő fejezetben teszünk kísérletet. 
{891} Egy konkrét jelenség – a korrupció – értelmezésének példáján mutatja be Gulyás Gyula a funkcionalizmus 
ellentmondásosságát: a fejtegetést érdemes kissé hosszabban is idézni. „A funkcionalisták – Mandeville-hez hasonlóan – abból 
indulnak ki, hogy a magatartás individuális szintű motivációiból nem lehet következtetni annak társadalmi hatására és 
következményeire, mert a mens rea (a bűnös tudat) által motivált cselekvésnek a rendszer szempontjából lehetnek pozitív, nem 
szándékolt következményei is” {például} „a korrupció is kedvezően befolyásolhatja a társadalomegész vagy a gazdasági, a kulturális 
és a politikai alrendszer működését. Mandeville-hez képest itt azonban egy megszorítást tesznek (…) a pusztán individuális 
okokra és motívumokra támaszkodó korrupciós gyakorlatokat a funkcionalizmus is egyértelműen negatív jelenségként ítéli 
meg”. (Gulyás, 2007). A lényeg az, hogy „a funkcionalisták (…) felfedezik, hogy” {a negatív társadalmi mechanizmusok – az 
idézett példában a korrupció} „bizonyos formái előmozdíthatják egy társadalmi alrendszer hatékony működését, vagy 
orvosolhatják annak funkcionális zavarait, de ezzel párhuzamosan negatív módon befolyásolhatják egy másik alrendszer 
működését”. (Gulyás, 2007). Éppen erre azonban a funkcionalista gyakorlat már nem tud teljes mértékben tekintettel lenni. S 
így a funkcionalista elmélet is ellentmondásosnak bizonyul. Mint Gulyás Gyula hangsúlyozza, ez a megközelítés a negatív 
társadalmi jelenségek (mint az idézett szövegben taglalt korrupció) „manifeszt rendszerfunkcióinak – önmagában is 
ellentmondásos – elemzésére összpontosít, eltekint viszont annak latens társadalmi-politikai következményeitől, attól, hogy” 
{egy-egy negatív jelenség} „rövid távon ugyan meggyorsíthatja a folyamatokat, vagy orvosolhatja a rendszer funkcionális 
zavarait, hosszabb távon azonban nem ’olaj’, hanem sokkal inkább ’homok’ a gépezetben”; (a korrupció esetében például) 
„nem veszi figyelembe, hogy a korrupciónak vannak ’áldozatai’, hogy a korrupció nem kompenzálja a társadalmi-politikai 
egyenlőtlenségeket, hanem más formában hívja életre azokat” és „rejtett természete megakadályozza, hogy áldozatai 
kihasználják vagy szembeszálljanak vele”. (Gulyás, 2007). És ez nem csak a pozitív funkciókkal is bíró negatív jelenségekre 
érvényes. Hosszú távon a legfunkcionálisabb társadalmi jelenségek is az Egész szempontjából egyértelműen negatívvá 
válhatnak, s éppen azért, mert egy funkció betöltése közben „negatív módon befolyásolhatják egy másik alrendszer 
működését”. 
{892} A humanizmus ezért csak a „belülről irányított” ember mozgatója lehet; szemben áll mind a két (nem-humánus) véglettel: 
mind a külső, parancsolat-teljesítő szabálykövetéssel, mind az erkölcsi törvény relativista tagadásával. 
{893} Ebből indultak ki a klasszikus közgazdászok (mint Smith, du Quesnay vagy Ricardo) is, éppúgy mint a huszadik század 
végének játékelméleti teoretikusai. (lásd: Tóth, 1997). 
{894} Ezt lehet „pozitívan” is fogalmazni, mint például az említett klasszikus közgazdaságtani elméletek születése idején Bentham, 
aki a „hasznosság” elvét alkalmazza (az ember örömkereső-fájdalomkerülő késztetésére alapozva, annak mércéjével mérve). 
{895} A humanizmussal szembeni elméleti kritika egyik legerősebb érve (lásd például Molnár, 1996), hogy a humanizmus jegyében 
irányított társadalom önromboló, mert a „rossz” ha elfojtják is, utat tör magának. Valóban, mivel az emberi természet „Jó” is 
meg „Rossz” is, abban hinni, hogy tisztán „jó” társadalmak építhetők, naivitás. De – mint ezt más oldalról már korábban is 
hangsúlyoztuk – ha nem az erre való törekvés mozgat egy társadalmat, attól még rosszabb lesz. A szellemi termelési mód 
„humanizmusa’” nem „a Jó” világa, de nem is szükségképpen a rosszé, ha „humanizmusa” nem a szervetlen funkcionalizmus 
módján irányul kiragadott célok megvalósítására, hanem rendszerszerű működésként érvényesül. (Lásd erről a következő alfejezetet 
is). 
{896} Ez természetesen eddig is lehetséges volt, szélhámosok, „kaméleonok” és skizofrének eddig is több személyiséggel lehettek 
jelen a társadalomban., de ez a polgári individualisztikus etika korszakában egyértelműen etikán kívüli és marginális jelenség, a 
társadalomban uralkodó és stabil individuumok feltételezésére épülő erkölcsi elvekkel összeegyeztethetetlen. A „virtuális 
valóságban” azonban ez a gyakorlat ha nem válik is általánossá, de tipikusan lehetségessé igen; az ilyen, tipikusan lehetséges 



viselkedések azonban már nem lehetnek etikán kívüliek, s ha a többszemélyiségűség nem lesz is normává, egy működő (s ezt az új 
fejleményt szükségképpen figyelembe vévő) etikai rendszerben normatív szabályozást igényel. 
{897} A belső „iránytű” szubjektíve a predestinációt elfogadó protestáns individuumot is abszolút mértékben mozgatja. 
{898} Lásd például Keatsnél… 
{899} A három eszmény viszonyának ilyetén bemutatása, mint hangsúlyoztuk is, csak leegyszerűsítő modellálás, hiszen az 
antikvitásban is óriási és szemlélet-meghatározó a Jó vagy a Szép (vagy a középkorban is az Igaz) szerepe is, és így tovább. 
{900} De feltétlenül helyre kell állítania a szubjektív igazságok mellett az objektív igazságba vetett hitet is, amely az ember számára a 
Nem túlélésének szempontján alapul, és amely igazság mindig a társadalmi forma felívelésével (az antropológiai 
„hegymenettel”) harmonizál. 
{901} Amit az antikvitásban csak tébolyult elme láthatott „szépnek”. 
{902} Amikor Schwartz említett munkájában a művészet és a humanizmus szoros kapcsolatáról beszél, tulajdonképpen szintén erről 
van szó. 
{903} Arra az ellenvetésre, hogy esztétikailag értékes alkotás is lehet az erkölcsi jó szempontjából problematikus, s hogy például 
Hamsun vagy Céline kiváló műveket hoztak létre, s mégis valamilyen mértékben a fasizmus támogatói lettek, azt lehet 
válaszolni, hogy egyrészt az esztétikai képesség nem garancia arra nézvést, hogy maga a szerző jól vonja-e le a saját alkotói 
folyamatában végrehajtott megismerés tanulságait, s ilyen értelemben, amennyiben fasiszták lettek, ez műveiktől független. 
Másrészt amennyiben maguk a művek tartalmaznak erkölcsileg negatív mozzanatokat, azokon a pontokon, ahol ezek 
érvényesülni kezdenek a műben, sérül annak esztétikuma is. Végül előfordul olyan bonyolult képlet is, mint például Taraszov–
Rogyionov esetében, aki Csokoládé című művében hősével olyan gondolatmeneteket mondat ki, amelyek a sztálinizmus 
embertelen „osztályharc”-szemléletét igazolják; ám amennyiben ezek a szereplő gondolatai, s mint ilyenek: ábrázolások; a mű 
valójában a sztálinista szemlélet felépülését mutatja be, s ennyiben igazságot ábrázol. Maga Taraszov–Rogyionov talán nem 
vonta le ennek konzekvenciáit és osztozott hőse hamis tudatában, Sztálin azonban világosan érzékelte, hogy a mű, amennyiben 
a sztálini mechanizmus belülről való ábrázolása, ezáltal egyúttal leleplezése is, és kivégeztette a lelkes sztálinista szerzőt. 
(Korábbi írásainkban ezen hírhedt esetet más összefüggésben említettük, de az ott hangsúlyozottak lényegében ugyanezt 
jelentik). 
{904} Marx–Engels, (1960/2), MEM, 3. pp. 71-72. 
{905} Ez már csak azért is így van, mert a leggondosabban megtervezett, a lehető legtöbb szempontra figyelemmel lévő „segítség” 
is csak egy, a „megsegítettet” érő hatások közül; a szülei, nevelői által a legkomplexebben befolyásolt gyermeket is egyéb 
hatások sokasága is éri, s így a „segítő” – aki mégis csak egy másik ember – a legnagyobb empátiával sem tudja teljesen eltalálni 
azt a nézőpontot, ami a „megsegítendőben” a hatások összességének és saját, magával hozott egyediségének eredményeként az 
adott pillanatig kialakult. 
{906} Az „irány” persze mindig módosulhat, vonala elkanyarodhat másfelé, csak – szerves fejlődés esetén – nem szakadhat meg vagy 
fordulhat szembe önmagával. 
{907} Az ember önmagát is építheti szervesen vagy szervetlenül: az önépítkezés is akkor sikeres, ha megfelel az itt felsorolt 
feltételeknek. 
{908} Vagyis amit saját önfenntartásának logikája hoz magával és nem hozzá képest külső tényezők kényszerítő hatása. 
{909} A történelem természetesen nem csak szerves folyamatokból épül, sőt, bizton állítható, hogy minden társadalom életében 
vannak szervetlen mozzanatok, s ezek akár hosszú időn át is meghatározhatják az adott társadalom életét. Valóban (és hosszú 
távon is) szerves fejlődésű társadalmakban azonban előbb-utóbb a szervetlenül megjelenő elemek, külső tényezők által 
kierőszakolt hatások is beépülnek, integrálódnak a szerves építkezésű folyamatokba: azokhoz igazodnak. A szerves fejlődés 
lényegi megtörésekor éppen ez az integráló mechanizmus sérül meg végzetesen, a szervetlen hatások ilyenkor szétrombolják 
azt, amihez integrálódni lehetne. És ez már nagyon súlyos, nagyon kártékony következményekkel jár az adott társadalomra. „Az 
eljárás lényege a vírus hatásmechanizmusához hasonlít. A vírus behatol a gazdaszervezet sejtjeinek magjába és megváltoztatja a 
genetikai kódokat. Ennek segítségével képes elérni, hogy a sejtek a saját szervezetüket felépítő fehérjék helyett a vírus 
megkonstruálásához szükséges molekulákat kezdjék el szintetizálni. Így a gazdaszervezetet saját energiái fogják szétbontani, és 



mintegy a vírus számára ’előemészteni’”. (Bogár, 2003, p. 254). Ennek a hasonlatnak a modern – gyarmatosító – kapitalizmusra 
való alkalmazását lehet ugyan összeesküvés-elméletnek tekinteni, ám csak akkor az, ha előre végiggondolt, minden 
mozzanatban érvényesülő megtervezettséget tulajdonítunk a tőkés központok tevékenységének. De hát a vírusnak sincs tudata, 
„csak” egyfajta – parazita – túlélési stratégiát valósít meg, ez a hasonlat viszont eléggé jól illik különböző periférikus-
félperiferikus társadalmaknak a kapitalizmus világába való szervetlen betagozására. Az ily módon „megtámadott” társadalmak 
persze megpróbálnak védekezni: erőszakosan rombolt struktúráikat mintegy illegálisan megőrizni (valahogy úgy, ahogy a 
vereséget szenvedett inka birodalom „szíve” a spanyolok elől rejtett, titkos fővárosba vonult vissza). Boglár Lajos írta le azt a 
folyamatot, amelynek során egyes szervetlenül alávetett, megtámadott közösségek mintegy „éjszakai” (rejtett) kultúraként, 
mintegy a „nappali kultúra” alatt mitológiájukban, rítusaikban megőrzik kultúrájuk alkalmazkodóképességét – és szervességét. 
Amikor azonban a változások a világkép alapját érintik, azaz amikor a szervesség magja sérül, akkor a kultúra (és a társadalom) 
elkezd összeomlani. (Boglár, 1995, pp. 86–92). 
{910} Például a jogrend tekintetében: „igen erős érvek hozhatók fel egy olyan álláspont mellett, mely szerint a szokásjog elemét 
nélkülöző, lényegében a törvényhozástól függő jogrend kiszámíthatatlan (politikailag bizonytalan), nem egyértelmű (logikailag 
bizonytalan), hatástalan (nem teremt kötelességeket) és rövidlátó (hosszútávú tapasztalatok híján van)”. „A tényleges erkölcsi-
jogi szokásoktól elszakadó törvény csupán külsődleges engedelmességre számíthat, kötelességérzetre nem”. (Nyíri, 1989, p.12). 
{911} Jánossy Ferenc, akinek matematikai módszerekkel sikerült kimutatnia a szerves fejlődés egyik lényeges összetevőjének 
meghatározó szerepét a gazdasági folyamatokban, azt a látszólag triviális kijelentést teszi, hogy „egy ország gazdasági fejlődése 
végső soron a munkaerő fejlettségétől és fejlődési lehetőségeitől függ”. (Jánossy 1966, p. 114.). Az adott összefüggésben 
azonban ez éppen azt jelenti, amiről a főszövegben beszéltünk: a „munkaerő fejlettségét és fejlődési lehetőségeit” az 
életszínvonal, a közérzet, a kultúra, az emberi méltóság együttes biztosítása – azaz a minél szervesebb fejlődés biztosítása adja 
egy társadalomnak. 
{912} Hegel, (1973). p. 178. 
{913} Persze nagyon sok mindenre lehetnek jók egyszerre… 
{914} A történelem az egyenlőtlenségek ki-, és átalakulásának története is. 1. Az első civilizációk kialakulásával elsősorban hatalmi 
egyenlőtlenségek jönnek létre, hatalom nélküli tömegek megjelenését eredményezve. 2. Ezután jelennek meg bizonyos gazdasági-
hatalmi egyenlőtlenségek az idegenek (vagy idegenné minősültek) alávetésével; egyúttal tulajdonosok és tulajdonnélküliek 
egyenlőtlenségét is létrehozva (illetve az alávetetteket /rabszolga/tulajdonná változtatva). 3. A hatalmi-gazdasági egyenlőtlenségek 
társadalmaiban olyan belső – elsősorban a hatalmi egyenlőtlenségre alapozó, de egyúttal a két előbb említett egyenlőtlenségi 
formát kombináló – viszonyok jönnek létre, amelyek a saját közösségen belül is biztosítják és legitimálják a gazdasági-
tulajdonosi egyenlőtlenséget. 4. A gazdasági egyenlőtlenség társadalma, a kapitalizmus a gazdagodást teszi alapvető céllá, (és a 
gazdagságot az alapvető egyenlőtlenségek forrásává), ez a célkitűzés a hatalmi alávettetéssel szemben szabadságnak és 
egyenlőségnek hat. 5. A szellemi termelési mód társadalma alapjellege szerint szemben áll az addigiakkal, amennyiben a szellemi 
egyenlőtlenség természete (minden korábbi egyenlőtlenség-forrástól eltérően) olyan, hogy az előny önmaga megszüntetésére 
tör. Az új társadalom megjelenésének első, nyers szakaszában az egyenlőtlenségekkel való szembenállás tömegesen az irigység 
(a gazdaság és hatalom megszüntetésére való törekvés) formáját ölti. Az egyenlőtlenségnek a szellemi termelési móddal adekvát 
megszüntetési formája azonban – mint fentebb már hangot adtunk ennek – a szegénység és hatalomnélküliség megszüntetésére 
irányuló törekvés. 
{915} Lásd Verne: Sándor Mátyás. 
{916} Bár a modern „testvériség” eszmény a keresztény szerzetesrendekben jelenik meg először (s a koldulórendek tagjai a 
„testvérek”, amit a magyar az eszmei alaphoz viszonyítva pontatlanul, a valósághoz azonban hívebben fordít „barátnak”); s 
folytatódik az ugyancsak vallási alapú eretnek „testvériségekben”, ezeknél a „testvériség” nem teljesen individualisztikus 
kiindulású, hanem a vallásnak alárendelt; vállalói Isten gyermekeiként lépnek „testvéri” viszonyba, (az ellenség persze a „kísértő” 
formájában itt is jelen van). A polgári társadalomban azonban már sokkal nyíltabb az érdekek testvérisége (például a különböző 
trösztök és titkos társaságok és az ellenoldalon megszervezett szakszervezetek és mozgalmi pártok „testvériségében”), s ezt a 



korra jellemző érdek-testvériséget talán az a szervezet szimbolizálja (és leplezi le) a legélesebben, amely talán leginkább 
használja a család-szimbolikát: a maffia. 
{917} „the society of brothers is very dejected, unstable and dangerous, it must prepare the way for the rediscovery of an 
equivalent to parental authority, it must cause us to pass over to the other pole. In accord with a suggestion of Freud’s, 
American society – the industrial society with anonimous management and vanishing personal power, etc. – is presented to us 
as a resurgence of the ’society without father’. Not surprisingly, the industrial society is burdened with the search for original 
modes for the restoration of the equivalent – for example, the astonishing discovery by Mitscherlich that the British Royal 
Family, after all, is not such a bad thing.” (Deleuze–Guattari, 1990, p. 80). 
{918} Marx azt hangsúlyozta idevonatkozó, sokat idézett mondatában, hogy a polgári társadalomban ennek éppen az ellentéte 
érvényesül: az ember a másikat nem gazdagítójának, hanem – minthogy versenytársának tekinti – korlátozójának látja. (Ebben a 
vonatkozásban nem csak a bourgeois és a citoyen között keletkezik hasadás, a polgári kor burzsoái és citoyenjei ellentétbe 
kerülnek az homme-mal is). 
{919} A modern szenvedélyes szerelem jelenségében sok minden keveredik. Kialakulásához szükséges volt a lovagi szerelemnek a 
reciprocitást lehetővé tévő mozzanata: az, hogy a férfiuralmú társadalomban (a nőhöz egyébként méltónak elismert) férfiak 
nőkhöz képest alárendelt viszonyban jelenjenek meg; ebben a bonyolult viszonyban a kölcsönös alárendeltség biztosít egyfajta 
egyenrangúságot, s egymás kölcsönös „szolgálatát”, ami ily módon nem szolgálat, hanem egymás gazdagítása. A másik 
összetevő a modern szubjektivitás születése és elismertsége: Deleuze és Gauttari hangsúlyozza, hogy a modern szenvedélyes 
szerelem ugyanaz, mint a descartesi szubjektum, csak a párra vetítve. (Deleuze–Gauttari, 1996, p. 131). Ez az attitűd a szellemi 
tevékenységben jön létre, s korántsem véletlen, hogy az egyenrangú szerelmesek első modern modell-történetének főszereplője az 
a Pierre Abelard, aki sok egyéb tekintetben is ez egyik első modern „értelmiségi”, és a modern szubjektivitás egyik úttörője is. 
(Mint ahogy az sem véletlen, hogy ez a szerelem alapvetően közös szellemi tevékenység köré épül). A szenvedélyes szerelem azok 
közé az eszmények közé tartozik, amelyek jegyében a polgár és az értelmiségi sokáig együtt halad, ám míg a polgári szerelem 
megáll a másik birtoklásának igényénél, (a vágy hatalmánál), a szellemi termelői attitűdben egymás szellemének kölcsönös 
gazdagításán, s így a főszövegben kifejtett, a testvériség-eszmény meghaladásán alapuló szeretet/szerelem eszményen van a 
hangsúly. 
{920} A polgári individualizmus nagyon ellentmondásos. Norbert Elias mutat rá, hogy az individualitás (individuum) és a 
kollektivitás (társadalom) ideológiailag használt fogalmak, és mindegyik félnek a másik valami iszonyú dolog (Elias, 1991, p. 84-
85). Azt is leszögezi, hogy nincs individuum a társadalmon túl és társadalom az individuumon túl (Elias, 1991, p. 87). 
Individuum és kollektívum viszonya tehát afféle tyúk –tojás-problémának tűnik. Ez utóbbiról azonban tudjuk, hogy áldilemma: 
a tojás (a sejt, amelyből az élőlény kibomlik), természetesen elsődleges magához a lényhez képest; s így van ez individualitás és 
kollektivitás viszonyában is: ezek sem egyenértékűek. Különválasztásuk, szembeállításuk nem is pontos: társadalmon kívül nincs 
individuum, és individuumokon kívül társadalom, de a társadalom túl terjed az individuumon (és több, mint az individuumok 
egyszerű összege), az individuum pedig, mihelyt túlterjed a társadalmon – mert az egyéni tudat szabadsága ezt teszi lehetővé – 
azonnal vissza is csatolódik: a túlterjedés társadalmivá lesz, éppen ez a társadalmiság bővített újratermelése. (A társadalomnak az 
egyénen való túlterjedése is visszacsatolódik, ez a társadalmi mozzanat is beépül az egyénbe, de a kölcsönhatás meghatározó ereje a 
társadalom, mert nem az egyes egyén van vele kölcsönös tartalmazási viszonyban, hanem az egyének összessége). A polgári 
individualizmusnak lényeges sajátossága, hogy miközben zárójelbe teszi a társadalmiságot, ezzel egyúttal az individualitást is 
zárójelbe teszi: elhelyezi az egyénről a középpontot. Azáltal helyezi el, hogy relativizálja, nézőponttól függővé teszi a világot. Úgy 
individualista, hogy szubjektivista: (pontosan jelzi ezt a folyamatot az európai festészetben a barokk perspektíva kialakulása, a 
nézőpont áthelyezés): teljesen egyetérthetünk Touraine-nek erről a harmadik fejezetben idézett gondolataival. Ez az 
individualizmus a társadalom individualizmusa, (a társadalom lesz „individualistává”, az individuumokból mint szubjektumokból 
kiindulóvá), s miközben olyan társadalmi körülményeket képez, amelyek felszabadítják az egyént a külső hatalmak determináló 
erői alól: (ezt hozza magával a társadalom individualizmusa) – az egyént egyszersmind az uralkodóvá váló relativizmus 
periferizálja, elidegeníti). (A társadalmat átható individualizmus másik következménye, hogy a kapitalizmusban sosem valósulhat 
meg az egyéni és közérdek azon egyensúlya, amit e társadalom felívelő szakaszának utópistái elképzeltek. Ez az egyensúly akkor 



lenne lehetséges, ahogy számos közgazdász felveti, ha a társadalomban egyszerre érvényesülne a Nash-egyensúly – az 
individuális stratégiai optimum – és a Pareto-hatékonyság – az olyan előrehaladás, amelyen senki sem veszít –; ez az egybeesés 
azonban a kapitalizmusban sosem történhet meg, többek között éppen azért nem, mert az individuális szereplők – a társadalom 
individualista alapokra helyezése következtében – a játékelméleti versenyhelyzet és nem a konszenzus-kötelezettség 
viszonyában vannak egymással). 
{921} És természetesen mindegyik feltételezi a humanista alapállást (s ugyanakkor érvényesülésük a humanizmus magasabb 
szintre emelését is eredményezi, tehát a viszony e tekintetben is a kölcsönös meghatározottság). 
{922} A történelemben megjelent „baloldali” igazságosság-eszményekben lényegében három különböző szemlélet érvényesülése 
mutatható ki. 1. Az egyenlőség megfelelő mértékére törekszenek (ha el akarják kerülni a túlzott egalitarianizmust, akkor a 
„megfelelő mérték” az egyenlőség teljes hiánya és túlzott érvényesítése között van – ám ennek meghatározásában szinte 
lehetetlen nyugvópontra jutni). 2. Az egyes embernek a „nép-szolgálat” arányában való értékelését tartják igazságosnak. (Hogy mi 
a „nép-szolgálat”, ez szintén mindig nagyon vitatható). 3. Az „igazságosság” lényege az elidegenedés felszámolása. A három felfogás 
mögött egymástól igen eltérő társadalomképek állnak, egymástól igen eltérő kulcsmozzanatokkal. Az első felfogás a 
„társadalmat” alapvetően disztribútornak látja, a második – az osztálytársadalmak modelljében – mintegy munkáltatóként fogja 
fel, aki megfizeti a szolgálatokat; a harmadik modellben a társadalom lényegében a „mi”-vel azonos. Csak a harmadik 
modellben lehet az egyén és a közösség, az egyén és a Nem közti ellentmondásokat – a két tényező szempontjai 
elkülönülésének megszüntetésével – feloldani. 
{923} Egy hasonlattal élve: a szexualitására leszűkített ember nyilvánvalóan kevesebb mint az Ember, ám ebből nem az 
következik, hogy a szexualitást el kell fojtani, (s persze az sem, hogy pusztán a szexualitásban mérjék az Ember kiteljesedését), 
hanem az hogy a szexualitást (is) „emberiesíteni” kell: úgy illeszteni be az ember magatartásrendszerébe, hogy annak többi 
mozzanatával – érzelmi igényeivel, szellemi tevékenységével, individualitás-szükségletével stb. – harmonizáljon; például úgy, 
hogy a szexualitást az ember egészét mozgósító szerelem természetes részeként realizálják. Az egyént sem kell sem alárendelni a 
nagyobb egységnek, sem fölé helyezni annak: az optimális az, hogy az egyén úgy és azáltal része nagyobb egységeknek, hogy 
önmagát „megvalósítja”: a saját célkövetéseket összhangba hozzák a többiekével. 
{924} Lásd a 854. lábjegyzetben… 
{925} A verseny kiinduló állapota optimális esetben lehet ugyan a versenyzők feltételeinek (viszonylagos) egyenlősége, de a 
verseny lényege, célja, értelme egyenlőtlenségek (legitimált) létrehozása. 
{926} Itt – Hegel szellemében – visszautalnánk az emberkép kapcsán mondottakra: az egyszerű tagadás üres, (mert ottragad egy 
ellentétpár egyik oldalán, s) mert elfelejti, hogy amit tagadok, bennem is jelen van: csak a tagadott dolog magunkban-megértése, 
s a saját álláspontunkban rejlő pozitivitás és negativitás, emberi és emberellenes elemek szétválasztása által tudunk eljutni a 
bírált dolog valódi (immanens) kritikájához és állításunk felvállalhatóságához. 
{927} Ebben egyébként Marx és Engels is egyetért az ezt erősen hangsúlyozó Fourier-vel. (Marx–Engels, 1960/2, MEM 3, p. 
190). 
{928} Mills, (akinek korában, a háború utáni Egyesült Államokban a biztonság és szabadság viszonya erősen foglalkoztatta a 
szellemi életet, s részben ennek az összefüggésnek a jegyében dolgozták ki a „jóléti társadalom” kereteit), úgy vázolja fel ennek 
a gondolatnak egy (mérsékeltebben fogalmazott) változatát, hogy a biztonság és szabadság csak akkor van harmóniában, ha elég 
szélesen szétosztott a tulajdon. A (monopol kapitalizmusban, beleértve annak jóléti változatát is) a tulajdonnélküliek csak az államtól 
(illetve az alkalmazótól) várhatják a biztonságot, relatív szabadságot, és ez nem egyenlő a szabadsággal. (Mills, 1951). 
{929} Marxnak a tizenkilencedik-huszadik századra gyakorolt sokrétű hatása miatt érdemes megkülönböztetni a marxi 
(gazdaságelméleti, társadalomelméleti, filozófiai, történelmi) elméletek és elemzések hatását az adott szakterületek gondolkodóira, 
akik között így számos, a saját gondolatait így vagy úgy Marx iskolájához kapcsoló (közgazdasági, filozófiai, stb.) „marxistát” 
találhatunk; azoktól, akik a Marx által kezdeményezett, majd szétágazott politikai mozgalom valamelyik ágának követőjeként 
nevezik magukat „marxistának”. Ez utóbbi, politikai marxizmus a huszadik század mozgalmaiban, majd ideiglenesen 
győzedelmeskedett „szocialista” államaiban (és többnyire azokon kívül is) bekebelezte a más értelemben vett marxizmusokat. 
„Marxistának” lenni: ez feltételezte a marxi politikai áramlat valamely (szociáldemokrata, bolsevik-kommunista, 



eurokommunista, trockista, stb.) ágának követését (a politikai kiindulópont megkérdőjelezése nélkül). Az államszocializmusok 
bukása nagymértékben lerombolta a mozgalom (és kvázi vallás)-alapító Marx kultikus figuráját, és a megmaradt „marxisták” 
körében inkább az elméleti marxizmus (a marxi szemlélet, módszertan és egyes elméleti gondolatok követése) számára maradt 
tér; többnyire továbbra is annak pontos feltárása nélkül, hogy az elméleti marxizmusnak és a „politikai marxizmusnak” mi is a 
köze, viszonya egymáshoz. 
{930} Persze nem vitatva a későbbi körülmények sokak által hangsúlyozott szerepét sem (lásd erről pl. Krausz–Szigeti, 2007, p. 
277), a mi véleményünk az, hogy ezek is, azok is, meg persze a résztvevők személyes döntései is szerepet játszottak az 
államszocializmus „éppígylétének” kialakulásában. 
{931} Az államszocializmusok történetéről rendkívül sok elemzés született, nagyon sok fontos következtetéssel. A legtöbb elemző 
azonban – ez alól a marxista elemzések sem kivételek – vagy a politológiai szempontot dimenzionálja túl, (a hatalom 
megragadásának, a különböző irányzatok, csoportok küzdelmének elemzésével); vagy a gazdasági szempontot (a rendszerek 
gazdasági versenyének, hatékonyságának, illetve az egyes országok gazdasági sajátosságainak, világrendszerbeli helyzetének 
elemzésével); vagy a szociologikus szempontot (a társadalmi osztályok viszonyainak, az adott társadalom történeti sajátosságainak 
elemzésével). Az államszocializmusok termelési módjáról leginkább annyit tudhatunk meg ezekből az elemzésekből, hogy mint 
bérmunkára épülő ipari társadalmak, e tekintetben nem különböznek lényegileg a kapitalizmustól; azt azonban, hogy miben és 
hogyan kellene/lehetne különbözniük, illetve, hogy a hasonlóságok ellenére mégis van-e az államszocializmusokban a termelési 
mód szempontjából új elem (s ha van, mi az), ezt nem sokan elemzik (leginkább még az állami tulajdonból következő 
sajátosságokat veszik ezzel kapcsolatban figyelembe). 
{932} A „tulajdon” kérdésére való koncentrálás szociáldemokraták, kommunisták és más marxisták közös jellemzője. 
{933} Szalai Erzsébet ezt úgy fogalmazza meg, hogy míg a kapitalizmus esetében a tulajdon alapozta meg a hatalmat, az 
államszocializmusokban éppen fordítva, a hatalom a tulajdont (Szalai, 2004). 
{934} Durkheim arra is felhívja a figyelmet, hogy a modern kommunista elképzelés közvetlen alapja nem a múlt roppant távolába 
tűnt ősközösség, hanem a középkor kézműves-kereskedő közössége, ez a szellemi testvériség. Magának Durkheimnek más a társadalmi 
víziója, ő azt hangsúlyozza, hogy a társadalom szervezeteinek adekvátnak kell lenniük azzal a társadalommal, amelyből kinőttek, 
s ezért ő a korporációt preferálja, mint ami a kapitalista társadalmat uraló tőkés–munkás viszony leképezése. Marx ugyane logika 
szerint épít a munkásság osztályharcára szervezetet, hiszen ő a tőkés–munkás viszonyt alapvetően antagonisztikus erők harcának 
látja, s ezt próbálja szervezetileg is leképezni. De véleményünk szerint e logika már ott hibázik, hogy bár az intézmények erős 
összefüggésben vannak azzal a társadalommal, amelynek talaján megjelennek, de nem pontos tükrei annak; már csak azért sem, 
mert önálló társadalmi tényezővé szerveződvén, önálló célok is társulnak hozzájuk, amelyeket követve módosító hatásokat 
visznek a rendszeregészbe, vagyis jellegüket a rendszer egészétől független, s olykor azzal szembe is kerülő célok is 
meghatározzák. Különösen így van ez olyan intézményeknél, szervezeteknél, amelyek alapcélja eleve szemben áll a rendszerrel. 
Az, hogy Marxék osztályharcos szervezete hűen leképezte a kapitalista társadalom általuk értelmezett alapviszonyát, egyúttal 
azzal a következménnyel is járt, hogy – mint erre már utaltunk, s rövidesen részletesebben is kifejtjük – (legalábbis fontos 
vonatkozásokban) belül maradtak a rendszeren. 
{935} Marxék először a kommunisták kiáltványát készítették el, később szocialista, szociáldemokrata internacionálékat hoztak létre, de 
mivel az ezekbe az internacionálékba tömörült pártok nagy része fokozatosan lemondott a radikális változtatásról, a radikálisok, 
jelzendő, hogy ők az eredeti, forradalmi elképzelésekhez hívek, „kommunistaként” különböztették meg magukat. Tehát először 
ők alkalmazták e fogalmi megkülönböztetést a reformistákkal való szakítás jelzésére, később azonban e fogalmi 
megkülönböztetést – hiszen a kezdetben talán taktikai különbségnek tűnő szakadás életbevágó elvi-stratégiai nézeteltérésnek 
bizonyult – a reformisták is fontosnak tekintették. 
{936} A nyugati „szocializmusokban” mindvégig megmaradt a magántulajdon dominanciája, ezek tehát nem szocializmusok, 
hanem erős szociális szemlélettel áthatott kapitalizmusok voltak. Ahogy Konrád és Szelényi eléggé pontosan meghatározzák: 
„Bármennyi adót von is le az állam a többlettermékből, a társadalom mindig tőkés jellegű marad, amíg a többletterméket a piac 
definiálja (…) s amíg a többlettermékekkel való rendelkezéshez elégséges jogot ad a tőketulajdon” (Konrád-Szelényi, 1985, 
p.64). 



{937} Az „önigazgatás” és a közvetlen közösségi tulajdon sem teljesen szinonimák. Az önigazgatás lehet (kis)közösségi tulajdon 
(kis)közösségi igazgatása, de lehet állami tulajdon (kis)közösségi igazgatása is (utóbbi esetben a tulajdonos az állam, de átadja 
tulajdonosi jogait a kisközösségeknek). S akkor még nem beszéltünk a szövetkezeti tulajdonról, amely magán-, (de legalábbis 
„személyi”) tulajdonosok közös tulajdonlása (s ennek megint igen sok változata lehetséges, attól kezdve, hogy a magántulajdon 
dominál és a szövetkezés csak ezek erőegyesítését jelenti, odáig, amikor a szövetkezetben a közösség a valódi tulajdonos és az 
egyének csak használják ezt a közös tulajdont). 
{938} A Német ideológiában (lásd: Marx–Engels, 1960/2, MEM 3. pp. 69-70) Marxék még eléggé egyértelműen kijelentik, hogy 
az új társadalom alapja nem lehet „elvétel”, csak termelés, márpedig az államszocializmus az államosítással csak ezt az 
„elvételt”. oldotta meg. 
{939} Az ideális, ellentmondásmentes jövő célképzete még a marxista megoldás bírálóinál is meglehetősen gyakori. Albert Camus 
például így érvel: „Marx (…) meglehetősen homályosan annyit mond csak, hogy a kommunizmus az emberiség jövőjének egyik 
szükségszerű formája, de nem az egész jövő. Ám akkor a kommunizmus nem befejeződése az ellentmondások és fájdalmak 
történelmének, és nem értjük, miképpen igazolható a sok erőfeszítés, a sok áldozat; vagy pedig a történelem befejeződése 
mégis, de ekkor a történelem már nem képzelhető el a tökéletes társadalom felé haladásnak.” „Vagy nem az ellentmondások 
megoldása, és mi a semmiért szenvedünk, gyilkolunk és halunk meg, vagy az ellentmondások megoldása és gyakorlatilag 
befejezi a történelmet.” (Camus, 1992, p. 255). Camus gyakran állít fel úgy dichotómiákat, hogy nem fordít figyelmet a 
harmadik kizárására, így viszont gondolatmenetében csúsztatás keletkezhet. Nem csak egy „tökéletes” társadalom (ami 
lehetetlen) igazolhatja az érte való erőfeszítéseket. Sőt, mivel ilyen nem lehetséges, tehát éppen hogy nem az. (Később Camus is 
a „relatív szabadságot” nevezi olyan célnak, amely megéri az áldozatokat). A sztálinizmus, (és sok marxista) valóban a tökéletes 
jövővel próbálta igazolni az emberiségellenes bűnöket, ezeket azonban semmivel sem lehet igazolni, és teljesen jogosulatlan 
másoktól áldozatokat követelni bármilyen jövőért (s valóban éppen azért jogosulatlan, mert semmilyen jövő sem tökéletes; ha 
pedig nem tökéletes, akkor jogosnak ismerhető el annak választása is, aki a jelenből nem kíván e jövő felé haladni, a jövő 
érdekében áldozatokat hozni). Áldozatokat ugyanakkor (önkéntesen) lehet hozni (és ezeket igazolni) olyan jövő célok 
érdekében is, amelyekről tudjuk, hogy eredményeik nem lesznek tökéletesek, de valamilyen – a jelen helyzetben általunk 
preferálandónak tekintett – szempontból jobbak lesznek a jelen állapotoknál. A relatíve jobb jövő sem nem tökéletes, sem nem 
a történelem vége; az áldozatok sem nem szükségképpen kikényszerítettek, sem nem szükségképpen hiábavalóak. A 
sztálinizmus mocskos fürdővizével nem jogos kiönteni egy nem-kapitalista jövő csecsemőjét. Az, hogy Camus itt nem tud a két 
rossz kimenet csapdájából kilépni, annak köszönhető, hogy valójában – ebből származik a valósággal szembeni egzisztencialista 
ressentiment is – ő is csak egy „tökéletes” jövő képzetével látja megnyugtatóan igazolhatónak a jövő érdekében tett 
erőfeszítéseket. 
{940} Érdekes kuriózum, hogy a marxista kísérletet, mint az emberekkel való megengedhetetlen kísérletezést elutasító 
prokapitalista kritikával szemben, vannak olyan vélemények is, amelyek azért marasztalják el Marxot, mert nem kísérletezett 
elég jól. Kornai János, azt állítván, hogy csak az felelős álláspont, amely belülről bírálja a kapitalizmust, arra hivatkozik, hogy 
Marxékkal az volt a baj, hogy igazából nem állítottak, nem dolgoztak ki pozitív alternatívát, csak tagadtak, s ennek lett a 
következménye, hogy kísérleteztek a néppel. „Marx és Engels azt sugalmazták: a jövendő társadalom működésének előzetes 
lelkiismeretes átgondolása nem ’tudományos’. Százmilliók egyszer már súlyos árat fizettek az ilyenfajta felelőtlenségért, amikor 
mindannyiunk eleven testén próbálták kikísérletezni, hogy milyen legyen a jövendő társadalma”. (Kornai, 2007/a, p10). Kornai 
ezen állításából úgy tűnik, mintha a megoldás egy minél tökéletesebb elmélet kidolgozása, majd megvalósítása lenne, s hogy 
Marxszal az volt a baj, hogy nem bizonyult eléggé Messiásnak. Csakhogy a valóságban éppen az volt a baj, hogy – Marxékkal 
ellentétben – a kísérletezők meg akartak határozni egy alternatívát, s az nem „alulról” nőtt ki, mint valóságos formációváltásokkor. 
Mint később még erre kitérünk, ebből születtek a kommunista politika tagadó-romboló formái és a tőkével szembeni 
ellenségeskedésből kinövesztett rendőrállam. (Annyiban igaza van Kornainak, hogy Marxék többet is kizárhattak volna a 
lehetséges következményekből, több dologról is meghatározhatták volna, hogy mi nem vezet egy kapitalizmusnál fejlettebb 
társadalomhoz, – bár éppen ők a „nyerskommunizmus” fogalmának kifejtése közben eléggé jól jelezték, hogy a hatalomátvétel 
a nem-legfejlettebb centrumokban miért nagyon káros). De Isten őrizze az emberiséget az „elméletileg kidolgozott”, 



„előzetesen átgondolt” alternatíváktól! A kapitalizmusnak talán előre kidolgozták az azután csupán megvalósításra váró 
elméletét? (Az más kérdés, hogy egyes, az új termelési móddal adekvát eszmények, ideáltipikusan felvetett célok megfogalmazása 
megelőzheti, sőt, mint erről később még lesz szó, szükségképpen meg is előzi az új termelési mód dominanciára jutását). 
{941} Az anyaggal… – tenné hozzá a következetes platonista. 
{942} Amikor Lenin azt mondja, hogy a „nevelőket is nevelni kell”, meg hogy az élcsapatnak állandóan korrigálni és önkritikusan 
elemezni kell a saját tevékenységét, ez azt mutatja, hogy ezt a részét látja a problémának; de ez legfeljebb csak némileg 
csökkentheti annak a felelőtlenségnek a súlyát, hogy ambiciózus bűvészinasként elindította azt a kísérletet, amelynek elszabadult 
erőin már nem tudott úrrá lenni, s amelynek öntörvényűvé váló logikája aztán az ilyen önkorrekciós szándékokat is elsöpörte. 
(Kornainak a 940. lábjegyzetben idézett, a felelőtlenséget illető kritikáját e tekintetben már jogosnak érezzük). Az élcsapat 
önkritikájából az lett, hogy mindig az élcsapat egyik része kritizálta (a likvidálásig menően) az élcsapat másik részét, (ezt, ha nem 
is társai likvidálásáig menően, de gyakran maga – az egyébként időnként valóban önkritikára is képes – Lenin is így csinálta); a 
kialakuló államszocializmusokban éppen a lényeg, az ellentmondások belsőként való felfogása tűnt el, ezeket – a fent említett 
igénytelen megoldással – mindig külsőeknek nyilvánították. (Hiszen amikor „belső ellenségekről” kezdtek beszélni, ezen is 
mindig azt értették, hogy az addig „belsőnek” tekintett, az in-group-ba sorolt emberek egy része „külsővé” vált, vagy annak 
bizonyult. A „mi” mindig hibátlan, de „róluk” kiderült, hogy nem részei ennek a „mi”-nek, „nem tartoznak közénk”. A „mi”, 
az etnocentrikus jellegű kollektív alany legfeljebb abban lehet hibás, hogy ezek által az aljas idegenek által megtéveszthető, vagy 
még esetleg abban, hogy nem számolt eléggé egyes körülményekkel – amelyek persze ebben a szemléletben megint csak 
külsőek). 
{943} Igen nehéz pontosan megvonni a „munkás” kategória határait: erős leegyszerűsítéssel „munkásnak” a modern társadalmak 
bérviszonyban foglalkoztatott, döntően fizikai munkát végző (illetve ilyen munkakörbe sorolt), nem a saját tulajdonában lévő gépekkel, 
eszközökkel dolgozó és munkájával értéktöbbletet termelő férfiakat és nőket (szélsőséges esetekben gyerekeket) nevezzük. Bár e 
kritériumok egyike vagy másika konkrét munkások esetében hiányozhat, az ideáltipikus munkás fogalmában mindezek jelenléte 
szükséges feltétel. A munkások foglalkoztatásának legtipikusabb, bár egyáltalán nem kizárólagos színtere a gyárüzem. (Az 
utóbbi időben mind többen hangsúlyozzák, hogy a „munkás” kategóriába a bérmunkában foglalkoztatott szellemi termelők is 
beletartoznak, de a tizenkilencedik-huszadik századi, az államszocializmusok létrejöttében meghatározó „munkásmozgalmak” 
egyértelműen a nagyipar gyáraiban koncentrált, a gépekhez kapcsolt és döntően fizikai jellegű munkát végző dolgozók köré 
szerveződtek, a köznyelv „munkás” fogalma is lényegében ezt fedi). 
{944} „For Marx, ‘the proletarian party is spontaneously born from the historical soil of modern society’ – and socialist theorists, 
whether they, as individuals, have proletarian origins or not, only become social theorists – by which I mean, having a direct 
influence on the historical process – to the extent that they express a collective historical consciousness, and that social groups 
recognize themselves in that consciousness.” (Mallet, 1975, p. 196). 
{945} József Attila metaforája, az „osztályharcban vasba öltözött” pontosan ábrázolja azt a romantikus képet, amely kétségkívül az 
Alapító Atyák szemléletét is jellemezte. 
{946} Hiszen például az antik proletariátushoz az élősdiség képzetei társulnak, s a modern „proletár” fogalmából is nehéz kizárni 
a lumpenproletariátushoz tapadó negatív asszociációkat. 
{947} Kivéve azokat az öntudatosult proletárokat, mint József Attila, akik viszont e besorolással már tulajdonképpen a 
(proletariátussal való szolidaritást felvállaló) szellemi termelők nézőpontját tették magukévá, s ezzel az öntudatos vállalás dacára 
egyúttal bizonyos mértékig a leminősítő nézőpontot is elfogadták. A „felmagasztalva lenézés” általánosan ismert jelenség, jelen 
van proszemitáknál, a négerek vagy a cigányok jogaiért küzdő fehérek között is. A kifejezést használók szándékaitól függetlenül 
arra viszont jó a kifejezés, hogy jelezze: (az antik proletariátushoz hasonlóan) egy „feleslegessé váló”, problematikus, kiszoruló 
csoportról van szó. Az emberiség felszabadításának a proletárhelyzet megszüntetését is kell jelentenie. (Ahogy a parasztság 
mellett teljes szívvel elkötelezett Bibó és Erdei azt képviselték, hogy a parasztság felszabadítása nem jelenthet egyebet, mint a 
sok tekintetben megfosztott, megalázott paraszti sors megszüntetését, ugyanez vonatkozik a munkásosztályra is). De ha a 
kapitalizmus valódi ellenfelét, potens alternatíváját keressük, az nem proletariátus, hanem a szellemi termelők csoportja. 



{948} A mindenkori kizsákmányolt osztályok a társadalmi igazságosság növelésére irányuló nyomásuk által mindig igen lényeges 
összetevőjét képezik a mindenkori társadalmi megújulásnak, de alapvető törekvéseik, mint erre az első fejezetekben utaltunk, 
nem vezetnek ki az uralkodó paradigmából. (Azért sem, mert az adott termelési mód alapvető viszonyának részét képezik, ahhoz 
vannak kötve, s azért sem, mert alávetettségük, kizsákmányoltságuk folytán meg vannak fosztva nemcsak egyes 
társadalomalakító képességektől és hatalmi eszközöktől – ezek megszerezhetők – de az új paradigma kialakításának 
lehetőségétől is, nem lévén olyan saját termelőmódjuk, amely ennek alapjává lehetne). 
{949} Ebből az évszázados munkás-centrikus képből következik az az említett tény is, hogy többen, amikor a szellemi termelés 
előnyomulását észlelik, a szellemi termelőket is mint a munkásosztály (sőt, mint a „proletariátus”) tagjait igyekeznek definiálni. 
Természetesen bármiféle definíció lehetséges, és ha „munkásosztályon” a tőkével szemben érdekelt, illetve a tőkeviszonyban a 
termelő szerepét ellátó személyek összességét értjük, akkor e jellemzők persze a szellemi termelőkre is mindinkább érvényesek, 
ám éppen a hagyományos munkásosztály hagyományos fetisizálása miatt talán egyértelműbb lenne szakítani ezzel a 
besorolással. (Ahogy a polgárt sincs értelme „jobbágynak” nevezni a feudalizmus utolsó szakaszában, bár persze az abszolút 
uralkodók – „hív jobbágyaik felszentelt hóhéri” – annak tekintették őket). 
{950} „Nem lehet nem egyetérteni azzal az állítással, hogy a proletariátus ’csak azáltal győz, hogy megszünteti önmagát.’” 
(Mészáros, 2010, p. IV/86, eredeti: Mészáros, 1995, p. 925). 
{951} Az értelmiségnek és a munkásosztálynak a munkásmozgalmakban kialakult viszonyát többé-kevésbé találóan jellemzi 
Bauman, (aki mellesleg azt is megvilágítja – lásd Bauman, 1987, p. 174. –, hogy a proletariátus miért volt alkalmas az 
idealizálásra). „The workers were clearly in need of improvement of self-perfection: they were uneducated, ignorant, incapable 
of grasping great and complex ideas, of tying their personal suffering into the majestic march of history. In view of the nature 
of their deprivation, they could be improved and perfected only in the way which the intellectuals were the experts in 
supervising: by being taught. They cast the intellectuals, so to speak, in the role of a collective Pygmalion (that of Bernard 
Shaw’s version). Workers gave the intellectuals the force they needed, but this force was to be formed and controlled by the 
powers intellectuals, and only they, had. Even when they denigrated their own ineffective, tepid intellectuality, comparing it 
with the ’class instinct’ and ’natural power’ of the workers, intellectuals merely did what proud parents so often do: contrasting 
their own mediocrity to their children’s prodigality. In the project of bringing together ’those, who suffer’ and ’these, who 
think’, the sufferers were assumed not to be thinking on their own, and the thinkers were accorded the task of bringing 
together.” (Bauman, 1987, p. 175). Az „osztálytudat kívülről bevitelének” problematikus volta végigkíséri a munkásmozgalmak 
történetét. Sokáig feltételezték, hogy az osztálytudat „belülről”, magától az osztályharctól létrejön. „during the labor 
movement’s gestation period, when it is confronted by the first historical phase of capitalist domination and attempts first of 
all to clearly understand its own situation, it is in the union organization, taken as the organization of the entire class, that the 
working class spontaneously becomes conscious of its specificity as a class.” (Mallet.1975, p.199). Ám Kautskynak már 
tapasztalnia kellett, hogy az „osztálytudat” nem jön létre ezen a spontán módon. A tudatosság tehát a szellemi termelőktől 
érkezik, miként az Marxék esetében történt. Minthogy azonban a magukat a munkásosztályhoz rendelő szellemi termelők csak 
kis részét képezik a szellemi termelőknek, – s mivel, Kautsky fogalmai szerint a tudás döntő része a „burzsoázia” kezében van – 
személyi esetlegesség függvényévé válik, hogy a tudás fejlődésének eredményeiből mi és mennyi jut be a munkásosztályba, mi és 
mennyi határozhatja meg annak osztálytudatát. Ez pedig az egész kérdést a marxi munkásosztály-teória képviselői számára 
nyugtalanítóan problematikussá teszi. 
{952} Az iménti Bauman-idézettel átellenes oldalról, de szintén nem alaptalanul ábrázolja Marxék munkásfetisizmusát Derrida, 
amikor (a freudista zsargont használva) így fogalmaz: A „kísértet” a Kommunista Kiáltványban „egyszerre hatalmas és irreális 
apafigura” (Derrida, 1995/1, p. 22). 
{953} Még a munkásság középpontba állításával nem szakító Mészáros István is úgy fogalmaz, hogy: „A probléma azonban az, 
hogy a jó része annak, amit Marx itt {a Louis Bonaparte Brumaire 18-ájában) a parasztságról mond, éppúgy érvényes a 
munkásosztályra is. Az utóbbi egységes cselekvését és uralmát nem lehet biztosra venni anélkül, hogy előbb megbirkóznánk a 
’szétforgácsolódás’ nehéz ’előföltételével’ az érvényesülő munkamegosztáson belül. Hiszen míg a proletariátus potenciálisan 
képes rá, hogy leküzdje szétforgácsoltságát és alárendelt helyzetét a létező munkamegosztásban, e képesség valóra váltása 



politikailag függ egy sor objektív föltétel érettségétől, köztük a politikai szerveződésben és az egyéneknek, akik a ’szabadon 
társult termelők’ osztályát alkotják, tudatos kollektív önmeghatározásában beálló nagyszabású fejleményektől.” (Mészáros, 
2010, p. IV/86, eredeti: Mészáros, 1995, p. 925). 
{954} Egy-egy társadalmi csoport szemléleti jellemzőinek kialakulása természetesen nem csak léthelyzetük sajátosságaitól függ, 
szerepet játszik benne számos tényező a szellemi problémák és fogalmak önfejlődésétől egyes személyek sajátos befolyásáig, de 
ha a marxista elemzés erős kapcsolatot mutat ki az (európai) parasztság atomizált helyzete és politikai-érdekképviseleti 
megszerveződésének viszonylagos gyengesége között, akkor ugyanezt a mércét alkalmazva kell elemeznie az általa preferált 
társadalmi csoport sajátosságait is, nem csak azt állapítva meg, hogy a modern gyári szervezet magával hozza a munkásosztály – 
a parasztságénál fejlettebb-hatékonyabb – politikai megszerveződésének lehetőségét, hanem feltárni ennek a 
megszerveződésnek és közösségiségnek – a moden nagyipari üzem szervezetének negatív vonásaiban rejlő – korlátait is. 
{955} Azt, hogy a dolog lényege valóban a munkásosztály „lelkéért” folytatott küzdelem volt, jól mutatja, hogy annak a 
középkorban kiforrott manicheus képzetnek megfelelően, ahogy a keresztény világképben az ember lelkéért Isten és Sátán, 
angyal és ördög csatázik, a felek (a tőke és a szellemi termelési mód képviselői) egymást kölcsönösen sátáni vonásokkal 
ruházták fel (amiből következik, hogy az ő útjuk követése viszont az „üdvözüléshez” vezet). Legutóbbi példájaként ennek az 
exorcista alapállásnak lásd a huszadik századvégi politikai szóhasználatot a Gonosz Birodalmával, „tengelyével”, 
Armageddonnal… 
{956} Gramsci a munkásmozgalmak és munkásállamok ebből a szemléletből fakadó gyengeségeit a korai, fejletlen állapot 
számlájára írta, amelyet ő „népi fejlődési szakasznak” nevezett, és a meghaladását remélte. (Gramsci, 1974, p. 121). 
{957} Míg a rabszolgát csak urai tekintették beszélő szerszámnak, a tőkés termelésben ideálisnak tekintett munkás bizonyos 
értelemben önmagát tekinti annak (minthogy a bérmunkaviszony a szabad szerződés illúzióján alapszik, a bérmunkás eleve 
inkább tud „belülről” azonosulni a rákényszerített helyzettel). 
{958} Az államszocializmusokban éppen ez történt, (éles ellentétben Marx alábbi megfogalmazásával): „Mindenekelőtt kerülni 
kell, hogy a ’társadalmat’ megint mint elvonatkoztatást rögzítsük az egyénnel szemben. Az egyén maga a társadalmi lény. 
Életnyilvánítása – ha nem jelenik is meg egy közösségi, másokkal együttesen végbevitt életnyilvánítás közvetlen formájában – 
azért maga a társadalmi élet nyilvánítása és igazolása”. (Marx, 1981, MEM 42, p. 109). 
Csak a szellemi termelési mód teszi lehetővé a közösség és egyén viszonyának olyan felfogását, amit Marx a „forradalmi 
proletárok közösségének” tulajdonít (és amelynek nyoma sem volt az államszocializmusokban): „Az a közösségi viszony, 
amelybe egy osztály egyénei beléptek, és amelyet a kívülállókkal szemben fennálló közösségi érdekeik szabtak meg, mindig 
olyan közösség volt, amelyhez ezek az egyének csak mint átlagegyének tartoztak, csak amennyire osztályuk létezési feltételeiben 
éltek, olyan viszony, amelyben nem mint egyéneknek, hanem mint osztálytagoknak volt részük. A forradalmi proletárok 
közösségében viszont, akik a maguk és valamennyi társadalomtag létezési feltételeit ellenőrzésük alá vonják, éppen megfordítva 
áll a dolog: ebben az egyének mint egyének vesznek részt. Éppen az egyéneknek ez az egyesülése (a most kifejlett termelőerőket 
természetesen előfeltételezve) helyezi az egyének ellenőrzése alá szabad fejlődésük és mozgásuk feltételeit, azokat a feltételeket, 
amelyek eddig a véletlenre voltak bízva és az egyes egyénekkel szemben önállósultak, éppen azáltal, hogy különváltak mint 
egyének, hogy szükségszerű volt olyan egyesülésük, amely a munka megosztásával adódott és különválásuk folytán számukra 
idegen kötelékké vált”. (Marx–Engels, 1960/2, MEM, 3, p. 65). 
{959} Persze a „munkás-materializmus” jelentősen különbözik is a polgár materializmusától, annak megfelelően, hogy a munkás 
számára (a polgár termék/áru-materializmusával szemben) ez a materializmus elsősorban saját (termék-létrehozó) gyakorlatának 
lényege. A munkásmozgalomban majd az államszocialista társadalmakban kialakult számos filozófiai-világképbeli sajátosság 
ebből következik. Jellemző példája ennek a „visszatükrözés”-elmélet: az a felfogás, (amit Lenin erősen hangsúlyoz a 
„Materializmus és empíriokriticizmus”-ban), hogy bármilyen szellemi termék csak az anyagi valóság visszatükröződése lehet. 
Ennek a tételnek az elfogadása a szellemi termelő számára azt jelenti, hogy saját tevékenységét alá kell rendelnie (az „anyagi 
valóságot” létrehozó) munkásosztálynak; amit létrehoz, az csak a munkásérdekeket tükrözheti. Úgy is mondható, hogy ez az 
ismeretelméleti tétel (más, hasonló tételekkel együtt) az államszocialista zsákutca egyik filozófiai alapja. Ugyanakkor ez az 
egyoldalú és domináns materializmus (emlékezhetünk, hogy Marx a materializmus és idealizmus közti ellentmondás feloldását 



ígérte) az ismeretek elrendezésében és értelmezésében is súlyos korlátokat állít; jogos például Benedetto Crocénak az az 
észrevétele, hogy a marxisták tévedése, (és az egyoldalú ökonomizmus forrása), hogy a gazdaságot is alapvetően a materializmus 
körében tárgyalják, jóllehet annak legalább annyi szellemi összetevője van. Croce egyébként abszurdnak tekinti azt is, hogy a 
marxista jövőképet egy konfliktusmentes társadalom eszménye uralja (itt Croce azzal szembesíti a magukat „dialektikus 
materialistáknak” valló marxista kortársait, hogy egyes, ugyancsak meghatározó tételeikben nyoma sincs a dialektikának). 
(Croce, 1940). 
{960} Márpedig, mint az előző fejezetben láthattuk, a posztkapitalista társadalomban éppen a minőségelvnek kellene előtérbe kerülni. 
Az államszocializmusban – főleg annak sztálini szakaszában – oly mértékben dominál a mennyiségelv, hogy ahhoz képest a 
kapitalista társadalom is minőségelvűnek tűnik, (főleg miután a huszadik században – a szellemi termelés előretörésével – egyre 
több minőségi szempontot is igyekeztek beépíteni a persze szintén mindvégig mennyiségelvű tőkés társadalom működtető 
mechanizmusai közé). 
{961} Mannheim ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a munkásban (is) van irracionalizmus is (már csak azért is, mert nem 
rendelkezvén a termelőeszközökkel, nincs teljes átlátása a folyamatok fölött), ez viszont a munkásszemléletet a 
konzervativizmushoz (szélső esetben a fasizmushoz) közelítheti. 
{962} Többek között éppen azért is váltak ezek a biztonság idilli világát eszményítő jövőképek a „kommunizmus” Édenének 
attribútumaivá (mondjuk az avantgardizmusnak, a különféle életformákkal való kísérletezésnek az innovációt preferáló 
eszményeivel szemben, amelyet a munkásmozgalmakhoz csatlakozó szellemi termelők helyeztek előtérbe), hogy a létrehozni 
kívánt jövőt a kapitalista viszonyok által meghatározott „hic et nunc” munkásság tömegei számára tegyék vonzóvá. (A jövőképet 
meghatározó másik fontos összetevőről, az elbürokratizálódásról még lesz szó). 
{963} „Leninism should be understood as a Marxism highly adapted – indeed, fatally over-adapted – to a particular moment of 
capitalist development – namely that of Fordist capitalism, with its characteristic Taylorist division of labour, industrial 
mechanisation and emphasis on `mass organisation’. As Karl Heinz Roth has argued, the Leninist party in its division of party 
managers from proletarian masses uncannily emulated the Taylorist division of labour.(Karl Heinz Roth: L'Autre Mouvement 
Ouvrier En Allemagne 1945–1978 /Paris, Christian Bourgeois, 1979/).The Soviet state carried this mirroring yet further in its 
concept of socialism as `soviets plus electrification,' its embrace of scientific management, the adoption of the stopwatch, the 
assembly line, its gigantism of industrial factories and standardisation of social life. Ultimately, this led to a path of 
modernisation and forced industrialisation which under Stalin constituted nothing so much as a version – hideously enlarged to 
Russian, rather than English, and 20th, rather than 18th century, scale – of capitalism's era of so-called ’primitive 
accumulation.’ As several commentators have pointed out, this process was, by capitalist standards, a great success – producing 
the fears, so current in the 1950s and now so long forgotten, that Russia and China would overtake the West in economic 
growth. The other side of the coin, which I would emphasise, is that this introjection of capitalist norms of efficiency, labour 
discipline, industrialism and accumulation was, in communist terms, a catastrophic defeat – entailing the suppression workers' 
self-organisation and the bloody annihilation of every different form of Marxism which remembered this aspiration. State 
socialism thus became a competitor with, but not an alternative to, capitalism.” (Dyer-Witheford, 1999, pp. 9-10). 
„The leaders of the socialist states agreed in substance on this disciplinary project. Lenin’s renowned enthusiasm for Taylorism 
was later outdone by Mao’s modernization projects” (Hardt–Negri, 2001, p. 248). „Behind the façade of the bipolar U.S. – 
Soviet divide they could discern a single disciplinary model, and against this model the enormous movements struggled, in 
forms that were more or less ambiguous, more or less mystified, but nonetheless real. This enormous new subjectivity alluded 
to and made necessary a paradigm shift.” „The leaders of the socialist states agreed in substance on this disciplinary project.” 
(Hardt–Negri, 2001, p. 250). 
{964} Ez az üzem-modell és a munkásság fetisizálása annyira meghatározó a tizenkilencedik-huszadik századi antikapitalizmusban, 
hogy amikor a marxista premisszákat olyan erős (ön)kritika éri, mint Bencze, Kis és Márkus ismert, az államszocializmus 
gyakorlatát egy alulról felépülő társadalom eszményével szembesítő írásában, a szerzők e kritikát is a (mű megírása idején) 
továbbra is viszonyítási pontnak tekintett munkásság szempontjából és a társadalom üzemi modelljétől el nem szakadva fejtik 
ki. (Bencze–Kis, Márkus, 1992, különösen p. 345. és p. 349). 



{965} A munkásszervezetek szerkezete leképezi az üzemek szervezetét; az így kialakuló szakszervezeti és pártbürokráciák az 
„osztály” képviseleteként tesznek szert relatív hatalomra (látszólag – és az érdekérvényesítés bizonyos mértékéig valóságosan is 
– a tőkével szemben, de lényege szerint az osztályon belül), aztán – circulus vitiosus – ezt a hatalmat vetítik vissza 
„osztályhatalomként” az általuk képviselt (és politikailag irányított) osztályra (ezt is jelenti a „kívülről bevitt osztályöntudat”). 
{966} Németh László az államnak a huszadik században játszott szerepét is a tőke és a munkásosztály közös bürokratikus 
hajlamával összefüggésben tárgyalja: „A kétféle bürokrácia közt a kiegyenlítő szerepet egy harmadik bürokrácia játssza, az állam. 
(…)„Minél merevebbé válik a kapitalizmus, s minél szervezettebb a munkásság, annál többször veszik igénybe az államot. Az 
állam két fő feladata az iparnak megrendeléseket, szubvenciókat adni, s a munkanélkülieket segélyezni. A munkásság és a tőke 
egyaránt az államba kapaszkodik, szükségük van erre az óriási pumpkasszára (….) s a három bürokrácia a parlamentarizmus 
bonyolult gépezetében összeforrva (…) az órakerekek végzetes törvénye szerint forog egymással szemben, míg az egész 
gépezet le nem jár” (Németh, 1942-43, II/8–11). 
{967} Az más kérdés, hogy a környezetpusztítás önmagában vett kritikája a rendszer alapjainak megkérdőjelezése nélkül kevésbé 
közelít nemcsak a szellemi termelési módhoz, de a nembeliség képviseletéhez is, mint a szervezett munkásság tudatosan 
antikapitalista „osztályharca”. 
{968} Ismeretelméleti szempontból abban látja Marx hegelianizmusának hibáját, hogy (a keresztény finalizmus és a szcientizmus 
együttes hatása alatt) egy olyan teleologikus társadalomképet vázol fel, amely csak a végcél felől érték, de nem kerül tisztázásra, 
hogy ez a végcél kinek a célja. Így az empirikus „munkásosztály” és a munkásosztály öntudata különválik, s az utóbbi alanya 
végül is nem más, mint maga Marx. Véleményünk szerint itt Gorznak nincs teljesen igaza, és azért nincs, mert maga is csak a 
munkásosztályban gondolkodik, s nem tételezi fel a szellemi termelők alanyiságát. A szellemi termelők viszont, a tizenkilencedik-
huszadik századi munkásosztállyal ellentétben nem csak a konkrét egyének és az azoktól elváló absztrakt osztály kettősségében 
tudnak létezni, hanem éppen ellenkezőleg, mint absztrakt társadalmi csoport is csak konkrét egyének aktív alanyiságán keresztül; a Gorz 
által levezetettekből nem az következik, hogy senki sem kerülhet a társadalmi alany pozíciójába, hanem éppen az, hogy e szerep 
kisajátítása helyett (szellemi termelőként) mindenkinek ebbe a pozícióba kellene kerülnie, (ami a szellemi termelési módban 
lehetséges is: Marx is csak azáltal pozicionálhatja magát a társadalmi alany szerepébe, mert szellemi termelő; egy kifejlett 
szellemi termelési módban, ahol mindenkinek ez a szerepe, a szocialista mozgalmakban kialakult, az egyetlen marxi szellemi 
projekt dogmatikus végrehajtására beállított attitűddel szemben nem az „Egy az Isten és Mohammed az ő prófétája”, hanem a 
„társadalmi alanyiság” sokfélesége érvényesül). 
{969} Ennek megnyilvánulásaként hangsúlyozza Gorz, hogy az „autonómia” nem proletár érték. (Gorz, 1997, p. 35). A fentiekből 
következik, hogy az „autonómia” valóban nem a klasszikus munkásosztály központi értéke. De míg Gorz azt állítja, hogy ez az 
érték prekapitalista, a modern kapitalizmus által egyszersmindenkorra meghaladott eszmény, szerintünk, az ötödik fejezetben 
kifejtettekkel összhangban, jellegzetes szellemi termelői értéknek tekinthető. 
{970} Gorz úgy véli, a marxi munkásosztály azért olyan, amilyen, mert tagadása önmagának; ezzel ellentétben mi azt 
hangsúlyoznánk, hogy a huszadik században uralkodott munkásosztályképnek éppen az adta korlátait, hogy nem tagadta eléggé a 
munkásságnak a klasszikus ipari kapitalizmusban kialakult sajátosságait, nem törekedett eléggé arra, hogy ez a klasszikus 
bérmunkás (legfőbb, a tőkeviszonyban kialakult jellemzőit – és persze az ezek alapjául szolgáló létviszonyokat – átalakító) 
szellemi termelővé váljék. 
{971} Későinek tűnik Mészáros Istvánnak a kilencvenes években megjelent figyelmeztetése, (amiben természetesen igaza van): 
„Marx (…) különbséget tesz a munkásság mint ’magábanvaló osztály’ (vagyis mint ’osztály a tőkével szemben’) és ’magáértvaló 
osztály’ között, amely mint ’magát konstituáló egyetemesség’ határozódik meg, szemben nem csupán a polgári 
partikularizmussal, hanem egyáltalában minden partikularizmussal. Elképzelhetetlen ugyanis úgy emancipálódnia a 
munkásságnak, hogy egyszerűen megfordítja a korábbi uralmi viszonyokat, és magát teszi meg új partikularizmussá, amelyik a 
korábbi leigázóinak kizsákmányolása révén uralkodik”. (Mészáros, 2008, 278, 39 lj.) A bolsevizmus pedig bizonyos 
szempontból pontosan ezt az „elképzelhetetlen” megoldást próbálta a gyakorlatban megvalósítani. A „munkásság” Marx 
szerint azért lehet „magáértvaló osztály”, mert olyan termelés termelőjévé válik már a kapitalizmusban, mely társadalmasult, és a 
történelemben először nembeli szinten megvalósuló termelés. Ám a társadalmasult munkának alávetett, csavarrá tett 



hagyományos értelemben vett munkás a maga tőke általi meghatározottságában (vagyis „magábanvalóságában”) nem képes e 
társadalmasult termelés alanyává válni, csak ha a szellemi termelés erőivel (vagyis a társadalmasult, és a nembeliség szempontjait 
érvényesítő termelés eszközeivel) rendelkezik. Ettől a tőke a hagyományos értelemben vett munkást megfosztja. Változik a 
helyzet, amikor a tőke a termelést mindinkább a szellemi termelőkre bízza. Marxék még azt feltételezték, hogy a magáértvalóság 
öntudatát (a szellemi termelők, mert ki más?) „kívülről” viszik be a munkásosztályba. Ma azonban már nincs szükség erre a 
„kívülről” való bevitelre, mert a tőkével szemben álló „osztályt” mindinkább a szellemi termelők képviselik, s egyre 
nyilvánvalóbb, hogy a „magáértvalóvá váláshoz” és ezzel az emancipálódáshoz is a klasszikus munkásosztály számára is a 
szellemi termelővé váláson át vezet az út. 
{972} Persze csak az antikapitalista alternatíva azon keresői számára, akik ezt az alternatívát Marxhoz hasonlóan a termelésből 
próbálják levezetni. A tőke számára a marxi megközelítés azért eleve irreleváns, mert a tőke szemszögéből a világot a (tőkét 
motiváló) haszonelv mozgatja, Marx viszont a haszontermelők szemszögéből ragadja meg (vagyis kimutatja, hogy mi biztosítja a 
haszonelv működését. A tőke ezt az összefüggést mindenképpen tagadni, elleplezni igyekszik, hiszen akkor el kellene ismernie, 
hogy hatalma csak addig hatalom, amíg akik biztosítják, elfogadják; akkor el kellene ismernie, hogy hatalma és egész világa 
másoktól függ). Ezt – és tőke és szellemi termelés viszonyában a szellem (és a termelés) szerepét – már Hegel felismeri, de ő még 
úgy véli, hogy a tőke és a szellemi termelő együtt haladhatnak (ahogy a tizennyolcadik században még együtt haladtak), s ezt az 
együtthaladást a szellemi termelők igazgatási altípusának koordinálása mellett, az állam közvetítő szerepének középpontba 
állításával képzeli el; Marx tudatosítja a hasadást, de ő a tőkével szembekerülő szellemi termelőt a tőkével eleve szemben álló 
termelő alesetének tartja, és a termelésben abban az időben domináló termelőtípus, az ipari munkás alá rendeli. 
{973} „Blinded by a deeply embedded ’factoryism’, unable to adjust an authoritarian regime of labour discipline suitable for 
digging canals or running assembly lines to what was needed for making computer software, and vainly trying to impose central 
state command on ever-proliferating international and domestic media channels, the Soviet state could not adapt to these new 
conditions, and disintegrated under the pressure of movements which, in their dissident use of samizdat and computer 
networks, manifested a quintessentially ’informational’ subjectivity.”(Dyer-Witheford, 1999, pp. 9-10); „the system went into 
crisis and fell apart because of its structural incapacity to go beyond the model of disciplinary governability, with respect to 
both its mode of production, which was Fordist and Taylorist, and its form of political command, which was Keynesian-
socialist”. (Hardt–Negri, 2001, p. 277). Mindez a kialakult társadalomszervezetet megalapozó, bemutatott elméleti zsákutcának 
is köszönhető. 
{974} A mobilitás nem pusztán a rendszer legitimitáshiányának kompenzációja volt. Bár Szalai Erzsébetnek (Szalai, in: Krausz-Szigeti, 
2007, p. 55), igaza van, hogy ezt a célt is szolgálta, de a kései Kádár-kor visszavetítése, ha az egész államszocializmusra 
alkalmazzuk: a mobilitás a leglátványosabb nem is a Kádár-korban volt, hanem a korai, sztálinista szakaszban, amikor ez 
összefonódott a korábbi osztálytársadalmi struktúrák szétzúzásával és a munkáshatalom absztrakciójának megteremtésével. (Az 
államszocialista rendszer értékelésében az említett kötet szerzői közül véleményünk Szalai Erzsébetéhez áll a legközelebb, de 
csupán az empirikus szociológiai tények elemzéséből éppúgy nem lehet a rendszer egészét megérteni, mint ahogy a pusztán 
politológiai elemzésből sem). 
{975} Tudjuk, hogy például a felsőoktatásban ennek ellenére sem a munkásosztály gyermekei, hanem az új (és – az erőszakos 
korlátozások enyhítése után – részben a régi) elitcsoportok gyermekei alkották a többséget. 
{976} Lásd erről például Bartha, 2004, p. 57. 
{977} {Az 1989/90-es rendszerváltás után} „A munkásság veszteségérzése volt a legnagyobb”. (Ferge, 2010, p. 164). 
{978} Ez éppen a munkásság legképzettebb, legszervezettebb részére kevésbé vonatkozik: az ún. munkásarisztokrácia ezen 
előnyök nagy részével a háború előtt is rendelkezett (s mivel a munkásság többi része nem, ezért relatíve éppen ők kevésbé 
éltek meg emelkedést, bár a munkásság ideológiai piedesztálra állítása – s főleg a korábban a társadalmi hierarchiában fölöttük 
álló csoportok nagy részének leminősítése, sőt, stigmatizációja, egyes csoportok társadalmi megsemmisítése – legalább névleg 
az ő társadalmi megbecsültségüket is emelte). Ugyanakkor az, hogy éppen ez a csoport kapta a viszonylag legkevesebbet az 
„államszocializmusoktól”, közvetve megint csak arról is tanúskodik, hogy a munkásfetisizmuson alapuló társadalom nem 
egyszerűen különbözik a szellemi termelési mód társadalmától, hanem jelentős akadályokat képez annak útjában, hiszen 



amennyiben „emeli” is a munkásságot, éppen azt a részét tudja legkevésbé ösztönözni, amely elvben a legközelebb áll ahhoz, 
hogy szellemi termelő lehessen. 
{979} Ez a munkásosztály azonban csak absztrakció-szinten létezett. Az empirikus munkásságot az államszocializmusban is 
kizsákmányolás sújtotta, de e kizsákmányolás – mint erről lesz még szó – nem osztályjellegű. (Ezt így ábrázolja például Szalai 
Erzsébet is /lásd: Szalai, 2004/). Ha viszont az uralkodó csoport nem osztály, akkor – minthogy az osztály: viszony –, az 
alávetett csoport sem osztály. A munkásság tehát az államszocializmusban elveszti osztályjellegét. A hatalom legitimációs 
alapjának azonban megmarad a munkásosztály absztrakciója, ez az absztrakt munkásosztály az, ami az államszocializmus 
referenciális kereteit meghatározza. 
{980} Az államszocializmus munkásjellegéről és az empirikus munkásosztálynak a rendszerhez való ambivalens viszonyáról lásd 
részletesen: Bartha, (2009) is. 
{981} Mint ahogy nem képesek a parasztok, értelmiségiek, vagy más csoportok képviselői sem. 
{982} A forradalmak tudatosan szakítanak, szembehelyezkednek az uralkodó világrenddel, a lázadások gyakran éppen a világrend 
helyreállítására irányulnak. 
{983} Ez utóbbi kategóriák között az képez különbséget, hogy a hatalomváltást a hadseregre vagy az államhatalom más szerveire 
támaszkodva hajtják-e végre, vagy egyszerűen a korábbi legfelsőbb hatalom egyik frakciója átveszi a hatalmat egy másik 
frakciótól. S persze az is előfordul, hogy a korábbi hatalom körein kívül eső „összeesküvők” győzedelmeskednek. A közös 
nevező az, hogy ezen hatalomváltási típusok egyike sem támaszkodik a „népre”, legfeljebb rá hivatkozik és elvárja jóváhagyó, 
de politikailag passzív támogatását. 
{984} Ha vannak forradalmak, természetesen vannak „ellenforradalmak” is. Az ezekkel kapcsolatos zavaros szóhasználattal 
szemben „ellenforradalomnak” azok a forradalmakhoz hasonlóan megszervezett erőszakos megmozdulások tekinthetők, 
amelyek a forradalmak által megbontott korábbi rend helyreállítására, restaurációra irányulnak (általában a korábbi uralkodó 
csoportok tagjainak irányításával), s amelyek magukat többnyire „ellenforradalomnak” is nevezik. 
{985} Amíg szüksége van rá, hiszen kisebbség létére hatalomra akar jutni, addig alárendeli magát neki. Ez az önalárendelés inkább 
katartikus, mint korlátozó, mert szabadon választott. (Vagyis – mint a polgári mentalitásnak általában – a külső kötöttségekkel 
szemben az individuális választás áll a középpontjában). A „forradalom” a citoyen polgár számára megszemélyesülő eszmény, maga is 
egyfajta individualitás, amelynek azért tudják magukat lelkesen alárendelni az individualista polgárok, mert lényegében saját 
individualitásuk felnagyított kivetítésének tekintik, (mint ahogy minden tartós polgári közösség – osztály, nemzet – is ily módon 
individuumszerű). 
{986} A jakobinus diktatúrát a kommunista forradalmak előképének látó szakirodalomban elterjedt az a nézet, hogy a „polgári 
forradalmak” nem is polgáriak, hiszen annak elszabaduló terrorjában már nem a polgárság érdekei fejeződnek ki. (Lásd például 
Fehér, 1992). Ám emögött az álláspont mögött ugyanaz a részigazság jelenik meg, amely a huszadik század 
menedzserkapitalizmusát hajlamos már nem is kapitalizmusnak tekinteni. Mindkét esetben igaz, hogy jelenségszinten a 
főszerepet nem a tőketulajdonosok játsszák, azonban a tőkés termelési módnak a lényegéhez tartozik, hogy áttételesen, más – és 
esetenként különérdekeket is megnyilvánító – aktorokon keresztül mozgatja a világot a maga érdekei irányába. Maga a tőkés 
termelés is ilyen: a haszonorientált tőke a mozgató, de ezt a tőkét gépekbe, ingatlanokba, illetve emberekbe („állandó” és 
„változó” tőkékbe) fektetik be, és a hasznot azok termelik, ám ebben a folyamatban „maga a tőke” közvetlenül nem látható, 
(ezért is keletkezik az a látszat, hogy a haszon csak a forgalomban keletkezik). 
{987} A forradalomnak az embereket a nembeliséghez „felemelő” hatásába vetett marxista illúziókat jól érzékelteti a Német 
ideológia alábbi passzusa: „e kommunista tudat tömeges létrehozásához és magának a dolognak a keresztülviteléhez egyaránt az 
emberek tömeges megváltozása szükséges, ami csakis gyakorlati mozgalomban, forradalomban mehet végbe; a forradalom tehát 
nemcsak azért szükséges, mert az uralkodó osztályt nem lehet más módon megdönteni, hanem azért is, mert a megdöntő osztály 
csak forradalomban juthat el odáig, hogy lerázza nyakáról a múlt egész szennyét és képessé váljék a társadalom új 
megalapozására”. (Marx–Engels, 1960/2, , MEM, 3, pp. 39-40). 
{988} A jakobinus példán csak „osztályjellegében” láttak változtatnivalót. „This conception of the vanguard party clearly links 
socialism and communism with the Jacobin tradition insofar as they re-created the guiding role of the elite that the radical and 



progressive part of bourgeoisie had expressed in Jacobinism. The party of the working class, from this perspective, had to raise 
the flag of Jacobinism, stripping it of its bourgeois class interests and making it coherent with the new interests of the 
proletariat: power to the proletarians, the state to the communists! The most radical segments of the socialist, communist and 
anarchist traditions in the late nineteenth and early twentieth centuries were united in their critique of parliamentary 
representation and their call to abolish the state.”(Hardt–Negri, 2004, p.250.). 
{989} Amikor azonban a forradalmak közvetlen „megrendelői” valóban a kizsákmányolt és megnyomorított csoportok, ezek új 
termelési módot nem képviselvén, győzedelmeskedve vagy az „ínséget teszik általánossá”, vagy más társadalmi csoportokat 
segítenek hatalomra. 
{990} „Az egyik fő oka, amiért a szovjet rendszernek össze kellett omolnia, az volt, hogy államalakulatának politikai vezénylő 
struktúrája jócskán ’túlvállalta magát’.” (Mészáros, 2008, 119). Teljesen egyetértünk Mészárossal abban, hogy „bárminemű 
beavatkozás politikai téren – még hogyha a tőkés állam radikális megdöntésére irányul is – csupán roppant korlátozott hatással 
lehet a szocialista projektum megvalósítására”. (Mészáros, 2008, p. 120). Wiener György egyenesen úgy fogalmaz, – és ebben 
éppen igaza van – hogy: forradalmak nem hoznak létre formációkat. (Wiener in: Krausz-Szigeti, 2007, p. 76). Weber 
szellemében még azt is hozzátehetjük, hogy már csak azért sem, mert a politikai szférában ugyan közvetlenül az uralom logikája 
érvényesül, (s nem a termelési módé), de a termelési mód állapota (kifejlettségi foka vagy éppen hanyatlása) jelöli ki a politika 
lehetőségeit is. 
{991} Ez a logika a tizenkilenc-huszadik században mindvégig jellemzi az antikapitalista mozgalmakat, amelyek azután nemcsak 
egymással vetélkednek, versengenek, hanem maguk is ilyen egymást tagadó, egymással harcoló frakciókra, kvázi-pártokra, a 
polgári politikai rendszert leképező „jobb-, és baloldalakra” tagolódnak. Többnyire elméleteik is így működnek: az egymásnak 
egyébként ellent nem mondó „belső osztályharc” elmélete és a „világrendszer-elmélet” is például gyakran egymás 
ellenlábasaiként lépnek fel, mindegyik a maga magyarázóelvének elsődlegességéért harcol, ahelyett, hogy igazságaikat 
összeépítenék, (ugyanez más elméletek viszonyáról is elmondható). 
{992} „A párt ugyanis kimondottan a történelem cselekvő – folyamatszerű – elemét képviseli, valamint a ’totalitás nézőpontjának 
látható alakja’ is ő, s éppen e két alapvető összetevő révén a kollektív totalizáció elvének mint olyannak szükségképpen 
birtokában van. Tehát a párt legbensőbb természetének a meghatározása az, hogy a totalizáló folyamat azonos szubjektum-
objektumának látható és – a történelemben első ízben – tudatos alakja, míg a forradalmi osztály csupán a folyamat 
’letéteményesének’ tekinthető, és nem tarthat semmi elképzelhető (tudatosan igazolható) igényt a proletártudat intézményileg-
szervezetileg konkrét és aktív megtestesítésére. És ha már a pártot úgy tekintjük, mint a társadalmi valóság viszonylatában 
egyetlen érvényes nézőpont – a ’totalitás nézőpontja’ – szervezeti megtestesítőjét, önellentmondás volna a történetileg 
kibontakozó totalitás csupán egyik részének venni, ami a szocialista átalakulás általános stratégiai rendje kényszereinek és változó 
kívánalmainak vetné alá.”. (Mészáros, 2009, p. II/149, eredeti: Mészáros, 1995, p. 377). 
{993} Lásd például Mészáros, (1995), p. 318. 
{994} Maga Lenin is bátyja összeesküvő-típusú csoportjának felszámolása után alakította ki ennek a „tömegharcnak” a 
módszertanát. 
{995} Kapitány–Kapitány (2007), p. 314. 
{996} A gazdaságilag-társadalmilag alárendelt szegmensekben (például a gyarmatokon vagy a hagyományos életformáknak és 
közösségeknek a bérmunkás-tömegek létrehozása érdekében végrehajtott szétzúzásakor) a tőke általában olyan „forradalmi” 
változtatásokat eszközöl, amelyek később sem vezetnek szerves fejlődéshez – erről még az utolsó fejezetben lesz szó). 
{997} Szervetlenségük folytán egyébként a forradalmaknak nem is minden eleme „megújító” természetű. Fehér Ferenc 
jakobinizmus-kritikájában (Fehér, 1992) nem viszi végig azt a gondolatot, hogy a jakobinusok (érzelmileg) konzervatívok is 
voltak, márpedig ez a bizonyos szempontból eluralkodó konzervativizmus szinte minden hasonló radikalizmus 

esetében megfigyelhető. 
{998} Hardt és Negri például meggyőzően mutatja be, hogy Mao „kulturális forradalma” jellegzetes szellemi termelői akció volt a 
parasztság átalakítására-megszüntetésére (Hardt–Negri, 2004, p. 124), ami azonban szükségképpen katasztrofális 



következményekkel is járt (éppen azért, mert „forradalmi”, mert lényegileg szervetlen volt; és – nem véletlenül – egyúttal a 
szellemi termelők többségére mért csapást is jelentett, ami jól jelzi a szellemi termelési móddal egyáltalán nem adekvát természetét). 
{999} A forradalmak etikai-antropológiai zsákutca-jellegét költőien ábrázolja Camus A lázadó ember lapjain: „Minden lázadás az 
ártatlanság sóvárgása, a lét kihívása. De a sóvárgás egy nap fegyverért kiált és megvalósítja a teljes bűnösséget, azaz gyilkosságot 
és erőszakot visz végbe. A rabszolgalázadások, a király elleni lázadások és a XX. század lázadásai tudatosan fogadták el az egyre 
nagyobb bűnösséget, ahogy mind teljesebb felszabadítást tűztek ki célul”. (Camus, 1992, p. 129). 
{1000} Ebből a szempontból tehát éppúgy belül maradva a polgári paradigmán, éppúgy kötődve a polgári értékekhez, mint a 
tőkeviszony belső osztályaként maga a munkásosztály. 
{1001} A forradalmak, mivel megdöntenek egy világrendet, egy másikat próbálnak a helyére állítani, de mivel közvetlenül a 
politikai hatalmat ragadják kézbe, ezt az új rendet csak politikai úton, törvényekkel, rendeletekkel, kigondolt módon tudják csak 
felépíteni, s ez mindig erőszakolt és természetellenes lesz, hiszen a társadalmak „rendje” nem ilyen módon, hanem rengeteg 
társadalmi tényező kölcsönhatásában, megtervezhetetlenül alakul ki. A forradalmi megalapozású etatizmusok rendszerint ezért 
vallanak kudarcot. Ahogy az imént idézett Camus fogalmazza: „Az abszolút erény lehetetlen. (…) Montesquieu már kárhoztatta 
ezt a logikát, mint a társadalmak dekadenciájának egyik okát, mondván, hogy a hatalommal való visszaélés nagyobb, amikor a 
törvények nem látják előre e visszaéléseket. Saint-Just tiszta törvénye nem vette számításba ezt az igazságot, mely ősrégi, mint 
maga a történelem: a törvény, lényegében, arra való, hogy megszegjék.” (Camus, 1992, p. 149-150). A „szocialista” forradalmak 
után kialakult (a termelési mód-alkotás értelmében mögöttes osztályhatalom nélküli) etatizmusokban ez az életidegen 
törvényalkotás tartósodott. 
{1002} „Marx tudományos messianizmusa polgári eredetű. A tudomány fejlődése, jövője, a technika és a termelés kultusza polgári 
mítoszok egytől-egyig, melyek a XIX. században dogmává álltak össze.” (Camus, 1992, p. 223). „Amit Hegel a szellem felé 
haladó valóságnak állított, azt Marx az osztály nélküli társadalom felé haladó gazdasági rendnek állítja; minden dolog önmaga, 
egyszersmind önmaga ellentéte. A kapitalizmus, mert polgári, forradalminak mutatkozik és a kommunizmust készíti elő.” 
(Camus, 1992, p. 228). 
{1003} Azért éppen a „művészek” testesítik meg a Szellem képviseletét, mert a művészet mindig az (általános) emberi mérce 
alkalmazása. A történelemben rendre szembekerül egymással a konkrét társadalmi célért cselekvő tudatos ember és a „művész”; 
alap-okként azért, mert az esztétikum emberléptékűségével szemben „túlfutott”, az eredeti emberléptéket messze meghaladó 
közösségekben élünk. A „politikai” ezért nem tud sem esztétikai, sem etikai lenni. A két nézőpont éppúgy elszakad egymástól, 
mint az agy két féltekéjének működése. Ám ahogy az agy két féltekéjének összhangja a normális működés, nem szükséges 
elfogadni az emberi mércét képviselő művészet, (és etika) és az embertelen következményekkel járó társadalmi cselekvés 
dichotómiájának, szempontjaik összehangolhatatlanságának tételét sem. Az ellentmondás feloldását egyrészt maga az (össz) 
társadalmi lét hordja magában, amelyben a különböző partikularitások, egyoldalúságok és embertelenségek az összműködésben 
állnak össze „emberivé” és diszharmóniákkal teli harmóniává (s amelynek a politika csak a felszínén úszó „felhőrégió”); 
másrészt az egyén etikus cselekedeteiben, (amelyek esetében a besűrűsödött pillanat felvillantja az egyén által képviselt 
partikularitás és egyoldalúság nembeli oldalát); harmadrészt pedig a szimbólumokra alapozott gondolkodás, amely bármely emberi 
tapasztalatot megnyit az emberi mércén alapuló holisztikus művészi megközelítés számára. A művészi szemlélet hozzájárulása az 
emberi világhoz Camus leírásában: „Az ember ott érzi a lelke mélyén a világunknál jobb világ eszméjét. De a jobb világ nem a 
miénktől eltérő világ, a jobb világ egységes világ. (…) Az ember formával ajándékozza meg önmagát, és megbékélést nyújtó 
vízválasztókkal, melyeket hiába keres az életben”. (Camus, p. 299, p. 301). 
{1004} A Nietzsche-kritika itt egyúttal mellesleg a liberalizmus fő ellentmondásának leleplezője is: „Nietzsche egy Krisztus lelkű 
római császárt óhajtott a lelke mélyén. Az ő szellemében ez azt jelentette, hogy egyszerre mondunk igent a szolgára és az úrra. 
De mindkettőre igent mondani, végül azt jelenti, hogy kettejük közül az erősebbet, azaz az urat szentesítjük”. (Camus, 1992, p. 
96). Korábban láttuk, hogy ez miképpen igaz az egyenlőség elvére alapozott szélsőséges egyenlőtlenségek polgári 
társadalmában, de ez történik a szocialista forradalmak nyomán kiépülő államszocializmusokban is, ahol az „erősebb”, az „úr” 
szerepét a („Krisztus-lelkűnek” szánt és a valóságban szükségképpen császárlelkűnek bizonyult) állampárt tölti be. 



{1005} Az Isten elleni lázadás nem specifikus polgári vonás (sokkal korábbi társadalmakban is előfordul, a polgári társadalmak 
pedig legalább annyira összhangban tudnak lenni az istenhittel, mint az ateizmussal); itt a polgári forradalmiság jellegzetes 
attitűdjéről van szó, amelyben az individuumok lázadása az egyén és Nem egyensúlyát úgy igyekszik átrendezni, hogy az 
individuumot fölé rendeli a Nemnek (ennek első lépése a deizmus: az a szemlélet, amely tagadja Istennek, a Nemnek aktív 
szerepét az egyének életalakulására, következő lépése vagy Isten, illetve a Nem, mint aktív alany tagadása, vagy a „forradalmi” 
individuumok által új Isten teremtése, az isten átnevezése – mint a francia forradalom „Legfőbb Lénye” esetében –; a közös 
lényeg, hogy az individuumok a totális világteremtés mámorában lényegében magukat képzelik Isten helyébe: ahelyett, hogy 
társadalmukat a nembeliség alapjára helyeznék, magukat tekintik a Nem letéteményeseinek). A polgár, amikor „forradalmi” 
változásokat eszközöl a társadalomban, legalább kicsiben lényegében mindig ezt teszi. 
{1006} A francia polgári forradalom ugyanezt az „Ész vallásának” bevezetésével próbálta megvalósítani. 
{1007} „mivel alapító aktusa (…) forradalmi volt, emiatt eltorzított és meghamisított önlegitimációs ideológiájában is ott rejlett 
még a forradalmi (emancipatórikus) mag, mely időről-időre lehetővé tette a szocializmus/kommunizmus normatív ismérveivel 
való szembesülést. (…) megkísérelték (…) megőrizni az állam ’munkás’ jellegét: ilyen gondokkal a szociáldemokrata 
vezetőknek (…) nem kellett megküzdeniük” (Tamás G. M. 2008, p.107). 
{1008} Minthogy a „forradalmakat” mind a polgári, mind az államszocialista társadalmak eszményítik, a tizenkilencedik-huszadik 
században ez az eszmény elég erősen (és erős érzelmi telítettséggel) beépült a közgondolkodásba. A magyar 1956 bizonyára 
egészen más lett volna, (s talán nem is történt volna meg) 1848 példája nélkül, de valószínűleg anélkül az államszocialista 
forradalom-eszményítés nélkül sem, amelyben az ötvenes évek ifjúsága nevelkedett. Ez az ifjúság többek között saját ideológiai 
eszményeiket – a „nép zsarnokság-ellenes forradalmának” eszményítését – fordította az államszocializmus uralkodó csoportjai 
ellen, (mint ahogy ez kimutatható később a lengyel Szolidaritás mozgalmában is). Persze 1956-ban az erősebb elemet az 1848-
as példa alkotta, hiszen a fő cél, csakúgy mint 1848-ban, a nemzeti függetlenség kivívása volt. Ám az, hogy 1956 „forradalomnak” 
nevezte magát, (s hogy utókora ezt a definíciót fogadta el), már elválaszthatatlan az általános forradalom-eszménytől. 1956 
ugyanis a szó szoros értelmében nem volt forradalom: nem irányult új társadalmi rendszer létrehozására. Az ismert meghatározás 
pontosabb: jellegzetes népfelkelés volt ez és szabadságharc, (amelyben voltak „forradalmi” és „ellenforradalmi” elemek, de egyik 
sem volt döntő: a lényeg a nép legkülönfélébb célú és érdekű csoportjainak közös fellépése volt a hatalom adott formájának 
eltávolítására, ez pedig éppen annak felel meg, ahogyan fentebb a népfelkelés sajátosságait jellemeztük. Lehet persze a 
forradalmat úgy is definiálni, hogy e definíció nem tartalmazza az új társadalmi rendszer létrehozására irányuló szándékot, de 
akkor meg kell határozni az így felfogott forradalomnak a népfelkeléstől való különbségét). 
{1009} A szociáldemokrácia is egyértelműen erre az útra lépett: Bernsteinnek a „mozgalmat” a végcél fölé helyező ismert jelszava 
ugyan a politikai voluntarizmussal való szembehelyezkedést is jelenti, de ugyanakkor a „mozgalom” abszolutizálása magában 
hordja a „mozgalom” irányításának feladatait ellátó pártbürokrácia elburjánzását is. 
{1010} Gramsci, aki számára még viszonylag eleven eszmény volt a szocializmusnak a szellemi termelési móddal való azonosítása, 
érzékelte, hogy a szocializmusért folytatott küzdelem közben megjelennek a szellemi termelési mód kibontakozása ellen ható 
folyamatok is. Így írt: „A fejlődés folyamata az értelmiség–tömeg dialektikához kötődik; az értelmiség rétege mennyiségileg és 
minőségileg fejlődik, de minden nekilendülés az értelmiségi réteg újabb ’kiterjedtsége’ és komplexitása irányában az egyszerű 
emberek tömegének hasonló mozgásához kötődik: ez a tömeg mindannyiszor magasabb kultúrszintekre emelkedik, s egyúttal 
kibővíti befolyási körét, úgyhogy egyes individuumai vagy akár többé-kevésbé jelentős csoportjai bizonyos pontokon már 
elérnek a specializált értelmiségiek rétegéhez”. (Vagyis a társadalom mozog a szellemi termelési mód felé). „E folyamatban 
azonban folyton ismétlődnek azok a mozzanatok, melyek során a tömeg és az értelmiség (vagy egyes értelmiségiek, vagy egy csoportjuk) között 
szakadás keletkezik” (Gramsci, 1974, pp. 52-53) (Kiem.: K.Á. – K.G.). Ezt a szakadást azonban nem azonosítja a pártban 
megvalósuló elidegenedéssel, sőt, osztozva a pártpolitikához fűződő illúziókban az előző gondolatmenet szövegkörnyezetében 
éppen azt hangsúlyozza, hogy „Ki kell emelnünk a politikai pártok fontosságát a modern világban a világnézetek kidolgozása és 
terjesztése terén, mivel lényegében az ezeknek megfelelő etikát és politikát dolgozzák ki”. (Gramsci, 1974, p. 53). Az utókor 
elborzadva gondol arra, hogy mit jelentett a gyakorlatban ez a politikai párt által kidolgozott „etika” és politika… 



{1011} Nem utolsósorban éppen az államszocializmusok kudarcainak hatására igen sokan kezdték hirdetni az elidegenedés 
megszüntethetetlenségének tézisét. Egyrészt azzal érvelve, hogy a hatalmasra duzzadt emberiség mind gazdaságilag, mind 
politikailag csak áttételek során keresztül mozgatható. Ez azonban nem biztos, hogy így van. A másik gyakori érv, hogy a 
technikailag racionalista, dinamikus modern társadalom nincs szükségképpen ellentétben az elidegenedésmentes, humánumon 
alapuló társadalommal: a humánum megjelenhet benne is (itt nyilván a jóléti, fékezett kapitalizmusra gondolva). (Lásd például 
Bencze–Kis–Márkus, 1992). Eszerint az álláspont szerint az elidegenedés ugyan óhatatlanul újra meg újra létrejön a piaci és 
hatalmi rendszerek természete szerint, de ez, kellő ellenőrzéssel folyvást újra csökkenthető – s a hivatkozott szerzők ebben 
látják a valóságos megoldást. Ebbe az elméleti vitába nem érdemes belemenni, hiszen az elidegenedés teljes megszüntetésének 
lehetősége a jelen pillanatban sem nem bizonyítható, sem nem cáfolható. Csak annyit állíthatunk, hogy a modern társadalmak 
piaci és hatalmi rendszerei eddig mindig létrehozták az elidegenedés valamely formáját; az az állítás viszont, hogy ennek 
csökkentése nem lehetséges a jóléti kapitalizmus „szociális piacgazdaságánál” nagyobb mértékben, aligha végérvényes igazság, s 
már csak azért sem érdemes megállni ennél a feltételezésnél, mert ha ezt tesszük, ezzel önként korlátozzuk az elidegenedés 
(teljes) leküzdéséhez vezető – s ebben esetleg sikerrel is kecsegtető – megoldások keresésének lehetőségét. 
{1012} A politika nem csak az államszocializmusban, de a modern kapitalizmusban is a társadalmi csoportok érdekkifejezéséből 
mindinkább igazgatási koncepciók harcává változik (Gorz, 1997, p. 42). 
{1013} Az utolsó időkig a szellemi termelő munkájára nem volt érvényes a munka elidegenedése, mert azt meghagyták részben az 
„övének". Mióta azonban a tőke fő táplálója a szellemi termelés, a szellemi termék a tőke összetevőjévé válván, ez is elszakad 
létrehozójától, és a szellemi termelők egyre nagyobb tömege is olyan munkássá válik, akinek a munkája és annak terméke 
„külsővé-idegenné” válik a számára. 
{1014} Ezért is bizonyulnak az erkölcsi kérdésfelvetések a politika világában érvényesíthetetleneknek. 
{1015} Az „egypártrendszer” úgy is felfogható, hogy az tulajdonképpen két pártot feltételez: a hivatalos pártot, és mindazokat, akik 
vele szemben állnak. Csakhogy az ellenpártnak az egypártrendszerben nincs módja pártként megszerveződni az országon belül; 
így a párt ellenfele mindig külső erő, (a politikailag más irányzato/ka/t támogató környezet), s ebből is adódik, hogy a párt belső 
ellenségeit is mindig e külső ellenség „ügynökeinek” tekinti. A társadalom tagjai magukat viszont általában nem 
világrendszerben, és rendszerek harcában, hanem saját rendszerükhöz viszonyítva helyezik el, ezért az olyan pártrendszert, amely 
mindössze egyetlen pártból áll, csak diszfunkcionálisnak tarthatják, és persze az is. 
{1016} Marx elsődlegesen társadalomfilozófus, illetve történetfilozófus volt, akinek volt mondandója a szociológia, a politológia és 
a közgazdaságtan számára, de mindezen területeken elért felismerései csak a társadalomfilozófiába illesztve értelmezhetők. 
Ugyanakkor nem volt olyan értelemben „tiszta” társadalomfilozófus, hogy egész elméleti munkásságát társadalomfilozófiája 
határozta volna meg, és – mint ebben a könyvben is igyekszünk kimutatni – számos ponton olyan következtetésekre jutott, 
amelyek ellentmondásban vannak társadalomfilozófiája alapjaival. (Azután persze e következtetések a filozófiai rendszer 
alakulását is befolyásolták: az „osztályharc” felfogás – és az anyagi javakat termelő munkásosztály fetisizálása – nélkül aligha 
tűnne például az idealizmus és materializmus ellentéte oly kibékíthetetlennek, mint ahogy ez a marxista filozófiában kialalkult). 
{1017} Ezt természetesen nem menti az, hogy a polgári demokráciákban (partikuláris cselekvőkké – és voltaképpen a valós 
feltételeket át nem látó passzív szavazókká – degradálva) a „szabadnak” hirdetett választók szintén nem gyakorolhatják a 
nembeli ember valóságos döntési szabadságát. 
{1018} Lenin (a humanizmus felé tapogatózó) Lunacsarszkij „káros elmélete” ellen fellépve a következőket írja: „az a baj, hogy a jó 
szándék a legjobb esetben is (Kiem.: V. I. L) csak Péter, Pál, János szubjektív ügye marad, míg az efféle kijelentések társadalmi 
jelentősége (Kiem.: V. I. L.) feltétlen és vitathatatlan és semmiféle fenntartással és kimagyarázkodással nem kisebbíthető”. {Lenin, 
1954, V. I. Lenin Művei 14, p. 359}. Itt, az elmélet, a filozofálás síkján (is) tetten érhető a bolsevizmus „eredendő bűnének”, 
antihumánussá válásának egyik alapja: az egyén szándéka csak „szubjektív ügy”, és nincs társadalmi jelentősége (csak objektivált 
művének van). Az egyén ilyen felszabdalása („szubjektív” szándékokra és „objektív társadalmi jelentőségű” gyakorlatokra) 
elméletileg is indokolatlan, és ami ennek végzetes következménye: az egyén társadalmi jelentőségének tagadása (az egyén 
tömegként kezelése), alávetése az absztrakt kollektívumnak, ami (egyén és kollektíva ilyetén szembeállítása) teljesen 
antidialektikus (és a Nem természetével összeegyeztethetetlen) gondolat. (Arról nem is beszélve, hogy a minden emberegyént 



és azok érdekeit magában foglaló Nemen kívül minden „kollektívára” igaz, hogy semmivel sem kevésbé partikuláris, mint az 
egyén). Lenin gondolata részben a szellemi termelés jegyében fogant (hiszen elismeri az elmélet társadalmi (viszonyokat 
termelő) jelentőségét, de nem a szellemi termelési mód szellemében, amelynek fontos mozzanata a humanizmus (a „minden 
emberélet szentség” gondolata). 
{1019} Rend és káosz, 1997. 
{1020} „Kivétel nélkül minden egyes ember környezetének a terméke, és sok, nagyon sok szerencsés körülmény, óriási személyes 
erőfeszítés kell ahhoz, hogy valakinek, aki kiváltságos közegben született, és fél életét ott élte le, sikerüljön teljesen kiszakítania 
magát viszonyainak végzetes befolyása alól. (…) Új törekvésük minden kétségtelen őszintesége ellenére azonban ezeknek az 
embereknek szigorúan figyelniük kell magukat, nehogy többé-kevésbé öntudatlanul visszaessenek régi eltévelyedéseibe és korábbi 
egoista, hiú, becsvágyó szándékaikba. (…) Végérvényesen el kell szakítania az utolsó kötelékeket, az anyagiakat vagy 
gazdaságiakat éppúgy, mint a családiakat, a társadalmiakat és a politikaikat, amelyek még az ő számára is észrevétlenül 
összeköthetik, és össze is kötik az állami-rendi világgal. Az olyan emberek, akiknek elég erejük van egy ilyen hőstett 
végrehajtására, nagyon értékesekké válnak.” (Bakunyin, 1984. pp. 340-341). {Ám akik a legkiválóbbak, azok} „a szabad, önálló 
szellem és a tudományos gondolkodás minden előnyét egyesítik magukban az igazi népi ösztön teljes őszinteségével”. Ezek 
kiemelkedhetnének, de ők nem akarnak, szolidárisak. Ez a „hasznos, jótékony arisztokrácia”. (Bakunyin, 1984. p. 353). 
Bakunyin a „néppel” elnézésre hajlamos, míg mindazokkal szemben, akik nem „népi származékok”, gyanakvással él. Emögött a 
származási kategorizálás mögött ugyanaz a kompenzatorikus attitűd van, mint Marxék munkásosztály-fetisizmusa mögött, (ami, 
mint minden kompenzáció, az ellentéte vonásait is magán viseli: elutasítván az osztálytársadalmak vertikális hierarchiáját, annak 
megfordításával ugyanolyan vertikális hierarchiát hoz létre). Ezt azért fontos itt megemlíteni, mert az államszocializmusok 
ugyanezt a gyanakvást és ugyanezt az ellen-hierarchiát érvényesítették. 
{1021} „A legracionálisabb és legmélyebb tudomány sem sejtheti az elkövetkező társadalmi élet formáit. Csak a negatív feltételeket 
tudja meghatározni, amelyek logikusan következnek a fennálló társadalom szigorú kritikájából. A társadalmi-gazdasági 
tudomány ezzel a kritikával eljutott az örökletes, személyi tulajdon tagadásáig, következésképpen a kollektív tulajdonnak mint a 
leendő társadalmi berendezkedés szükségszerű feltételének elvont, s hogy úgy mondjuk tagadó állításáig.” (Bakunyin, 1984. p. 
256). Bakunyin ezután viszont elveti a tudomány szerepét a társadalomalakításban. (S ezzel persze megnehezíti a szellemi 
termelési mód kibontakozását. Ebben is számos követőre talált az államszocializmusok irányítói között). Ugyanakkor azt is 
láthatjuk, hogy a „tudományos szocializmust”, a marxizmus tudományos világnézetét hirdető bolsevikok „tudományos 
világnézete” a gyakorlatban az igazgatási bürokrácia tervezett szempontjainak érvényesítését jelentette, tehát Bakunyin jól érzett rá 
arra, hogy a marxista tudománykultusz voltaképpen a centralizált (tervgazdaságon alapuló) állam „trójai falova”. És abban is 
igaza van, hogy még ha a tudomány számos hasznot hajt is a társadalomnak, ezért nem szabad a tudomány képviselőinek (sem) 
csoporthatalmat adni. (Még a tudományos igazság sem képviselhető hatalom által: a szellemi termelési mód társadalma 

nem lehet meritokrácia. A szellemi termelési mód dominanciája nem szellemi termelő csoportok dominanciáját jelenti: a 
tudás igazsága sem hatalommal, csak a meggyőzés erejével érvényesíthető. Ha a pénz társadalmában az igazi hatalom a pénz 
hatalma – ennek van alárendelve az ilyen társadalmakban még a katonai hatalom is –, a szellemi termelés társadalmának adekvát 
hatalmi fegyvere a meggyőzés fegyvere lehet. 
{1022} „Ha van állam, akkor szükségszerűen van uralom, következésképpen rabság is: állam nyílt vagy leplezett rabság nélkül 
nincs, elképzelhetetlen. (…) Mit jelent az uralkodó renddé vált proletariátus? Talán az egész proletariátus a kormányzat élén áll 
majd? (…) Ez a dilemma a marxisták elméletében egyszerűen oldódik meg. Népi kormányzaton a népnek a maga választotta 
kisszámú képviselő útján való irányítását érti (…) a kiváltságos kisebbség irányítja a néptömegek óriási többségét. De a 
marxisták azt mondják, hogy ez a kisebbség dolgozókból áll majd. Igen, talán egykori dolgozókból, akik a nép kormányzóivá 
vagy képviselőivé válásuk pillanatától nem munkások többé, s az egész bérmunkás világot állami magaslatokról kezdik 
szemlélni, már nem a népet képviselik, hanem önmagukat, és a nép irányítása iránt támasztott igényüket érvényesítik. Aki ebben 
kételkedik, az egyáltalán nem ismeri az emberi természetet.” (Bakunyin, 1984, p. 231). Az államszocializmusok története 
valóban így alakult. Lenin, mint többé-kevésbé még a bakunyini „forradalmi arisztokrata” típusa, igyekezett megőrizni a 
kialakuló pártállami-állampárti elit népi beágyazottságát, és legalább a régi bolsevikok egy részével kontrollálni, fékezni az 



elszakadást, de ebben ő sem támaszkodott egyébre, mint a Bakunyin emlegette jó szándékú „személyes erőfeszítésekre”. Sztálin 
azáltal is győzedelmeskedett az államszocializmus irányításáért folytatott versenyben, mert bebizonyosodott, hogy a kialakuló 
pártállamban–állampártban is valóban sokkal többen voltak, akik skrupulus nélkül kezdték a „magaslat” nézőpontját átvenni, és 
a „régi gárda” ellenállása már csak azért sem lehetett erős ez ellen a tendencia ellen, mert nekik is legfeljebb csak rosszabb volt e 
tekintetben a lelkiismeretük, de a „magaslati nézőpontot” többségükben ők is elfogadták. (Mint korábban említettük, ebben 
maga Lenin – és Marx – adta a példát, hiszen a mozgalom élén mindketten meglehetősen „magaslati nézőpontból” igyekeztek 
azt az általuk helyesnek tartott irányba mozdítani). 
{1023} Husserli-habermasi kategóriára átírva Bakunyin pozitív célképzeteinek lényege az, hogy a „rendszervilágot” (és a politikai 
rendszert is) az „életvilágból” kell felépíteni (szemben a polgári és marxista „rendszervilág” azon közös vonásával, hogy azokat 
az életvilágra rátelepedve építették fel). De hogy hogyan építhető ki egy ilyen rendszervilág, erről nem esik nála szó („ösztönösen”, 
„spontán” viszont az alávetett, megfosztott tömegek életvilágából aligha épül fel a kapitalizmust meghaladó rendszervilág). 
{1024} Konrád és Szelényi hívja fel a figyelmet arra, hogy Marx és Bakunyin egymást kölcsönösen elitizmussal gyanúsították 
(Konrád–Szelényi, 1985), és ennek a kölcsönös vádnak annyiban volt is igazságtartalma, hogy a maguk korában egyikük sem 
tudott valódi alternatívát képviselő széles társadalmi bázisra támaszkodni. 
{1025} Bencze, Kis és Márkus marxizmus-kritikájukban rámutatnak, hogy a kapitalizmus fejlődését a szocialisták rendre úgy 
értékelték, hogy a koncentráció szocializmushoz vezet, vagyis a „szocializmust” az államisággal azonosították, (az egyéb tényezők 
elhanyagolásával). E tévedés abból fakad, hogy a kapitalizmus ellentmondásait „anarchiaként” határozták meg és ítélték el, 
(aminek alkalmas ellenszeréül kínálkozik az állam). Ez az értelmezés azonban nincs összhangban a kapitalizmus (és az állam) 
elidegenedésként való elutasításával. (Bencze–Kis–Márkus, 1992). 
{1026} E paradoxon sajátos feloldási kísérlete az, aminek egyik első formája a zsidó prófétizmusban (egy másik a római 
néptribunusi intézményben) jött létre: az állammal szemben fellépő külső kontroll intézményesítése. Ám mihelyt ezek az intézmények 
valóban kontrollként (az állammal szemben) működnek, szembenállásukban a szétválasztási paradoxon újra létrejön. 
{1027} Ebbe a csapdába előbb-utóbb minden kontroll-intézmény belekerül. 
{1028} A pártállami bürokráciától, az államszocializmustól az eredeti szocialista célokat számonkérőkkel szemben gyakran idéztek 
olyan szövegeket Marxtól, mint például „A polgárháború Franciaországban” első fogalmazványának alábbi részlete: „A 
munkásosztály tudja, hogy az osztályharc különböző szakaszain át kell mennie. Tudja, hogy a munka-rabszolgaság gazdasági 
feltételeinek a szabad és társult munka feltételeivel való felváltása csak az előrehaladó idő műve lehet (ez a gazdasági átalakulás), 
hogy ez nemcsak az elosztás megváltozását, hanem a termelés új szervezetét is megköveteli (…) Tudja, hogy a ’tőke és 
földtulajdon természetes törvényeinek’ jelenlegi ’spontán akcióját’ csak új feltételek hosszú fejlődési folyamata során válthatja 
fel a ’szabad és társult munka társadalmi gazdasága törvényeinek spontán akciója’.” (Marx, 1968, MEM 17, p, 505). Az ilyen 
idézetekből az volt fontos számukra, hogy az eredeti szocialista célokhoz „szakaszokon kell átmenni”, „idő”, „hosszú fejlődési 
folyamat kell”, és – minthogy ez nem egyszerűen közvetlen adminisztratív-igazgatási feladatokat jelent – könnyedén elsiklottak 
afelett, hogy ebben a „hosszú folyamatban” mit kellene tenni a célok közelítése érdekében; hogy például ez „a termelés új 
szervezetét is megköveteli”, s hogy akkor talán erőfeszítéseket kellene tenni ezen új termelési szervezet kialakítása érdekében. 
{1029} Egy korábbi írásunkban úgy jellemeztük a szocialista államiságnak magát önként alárendelő antikapitalista értelmiséget, 
hogy:. „Az értelmiség (egy része) az állam szolgálatába állt, illetve alávetette magát neki, mert az értelmiségtől – amikor saját 
értékeire figyel – természete (alapértékei) szerint idegen, érdekeivel ellentétes a tőke és piac logikája és az ezáltal kormányzott 
világ. (Szükségképpen az, hiszen a piac az alkotást, a kreativitást alárendeli a haszonnak; a tudások összeépülését a versenynek, 
az autonómiát az atomizált tömegtársadalomnak, stb.). Az értelmiség {később} csalódni éppen azért csalódott az 
államszocializmusban, mert az éppen úgy alávetett helyzetbe hozta őt, mint a piac.” (Kapitány–Kapitány, 1998, p. 52). Vagy 
még alávetettebbe… 
{1030} I. Deutscher szerint a szocializmus gazdasági alapja (a gazdasági struktúra) szocialista volt, míg a politikai rendszer (a 
csoportstruktúra) nem. Persze minden attól függ, hogy mit nevezünk „szocialistának” de szerintünk a dolog éppen fordítva áll: 
a gazdasági struktúra egyáltalán nem volt szocialista, (hanem a kapitalizmusra jellemző ipari társadalom módjára szerveződött); 
viszont a politikai struktúra annyiban „szocialista” volt, hogy dominánsan szellemi termelők vették át a hatalmat, és (megtartva 



a párt és az állam polgári társadalomban kialakult, elidegenült szerepét) a kapitalizmusbelitől eltérő politikai rendszer és 
politizálási mód kialakításával próbálkoztak. (Az más kérdés, hogy éretlenül és sikertelenül). 
{1031} A legfontosabb feladatnak, mint erről még szó lesz, a megszerzett hatalom katonai-rendőri védelmét, a társadalom 
irányítottságának totalizálását és az ipari fejlesztést tekintették; amennyiben a szellemi termelést preferálták, azt mindig ezeknek 
a szempontoknak alárendelve tették. 
{1032} Már Gouldner is leírja, hogy a szocializmus képzési rendszere miképpen függ össze a szellemi termelés preferenciájával. 
(Gouldner, 1979). 
{1033} Bár a pártforma azonnal a politikai elidegenedés talajára viszi őket, a megszerveződő „forradalmi” pártok e 
társadalomalakító aktusba vonják be – s ezzel egyúttal szellemi termelővé is avatják – tagjaikat. Gramsci ezt úgy fogalmazza 
meg „Az értelmiség és a kultúra szervezete” című írásában, hogy „könnyen tréfa és karikatúra tárgyává válhat az az állítás, hogy 
egy politikai párt minden tagját értelmiséginek kell tekintenünk” (Gramsci, 1974, p. 189), ám ezt éppen azért írja, mert ő mégis 
a pártban látja azt az utat, ami a dolgozók tömegeit a szellemi termelés felé emelheti. Igaza is van, meg nem is: a munkások 
látókörét a társadalomátalakítás nagyívű feladataiig tágító mozgalom valóban „szellemi termelővé” (ha úgy tetszik, 
„értelmiségivé”) tesz, de mivel a párt, mint erről már szó volt,elidegenedett polgári szervezet, egyszersmind zsákutcának is 
bizonyul a szellemi termelési mód irányába vezető úton. 
{1034} Igazuk van azoknak, akik arra hívják fel a figyelmet, hogy (például a „kapitalizmus” fogalmával szemben) a „szocializmus”, 
„kommunizmus” terminusok kezdettől fogva normatív jellegűek voltak. (Az egymással szembeállított társadalmi formákat nem 
egyenrangú entitásokként mutatták be, hanem közülük az egyiket ellentmondásosnak-negatívnak, a másikat egyértelműen 
pozitívnak ábrázolták, ideálformában írták le. Ilyen a szocializmus vagy kommunizmus a kapitalizmussal, vagy Gramsci 
„demokratikus centralizmusa” a „bürokratikus centralizmussal” szemben, és így tovább). Abban is egyetérthetünk, hogy e 
normatív jellegből is következik az államszocializmusok számos negatív vonása: voluntarizmusa, az ideológia zsarnoksága, stb. 
Azzal azonban már nem értünk teljesen egyet, hogy egy társadalmi jelenségrendszer megnevezésében a normativitás feltétlenül 
negatív szerepű. (A születő kapitalizmusnak is vannak olyan önmeghatározásai, amelyek kifejezetten normatív jellegűek; a 
„polgárihoz” is hozzátársultak ilyen képzetek, a szabadság vagy a demokrácia újkori eszményéről nem is beszélve). Az jogos, 
hogy a társadalmi rendszer, mint létező egész normatív elképzelése irreális, utópisztikus; és a valósággal való 

szembesülés, a normatív eszménynek a valóságra való ráerőszakolási kísérlete egyfelől zsarnoki voluntarizmushoz, 

másfelől az eszmény elvesztéséhez vezethet; de a társadalmi rendszer, mint társadalmi cél nem nélkülözheti a 

normatív jelleget, hiszen egyrészt ez motiválja az egyéneket a társadalom „építésére”, átalakítására, másrészt már 

csak azért is fontos ilyen eszményeket állítani, mert csak eszmények képesek behatolni a társadalmi lét minden 

területére, (például a gazdaságba is), s ezzel megtörni a korábbi termelési módokat, társadalmi formációkat uraló 

alrendszerek (például a kapitalizmusban a gazdaság) mindenekfelettiségét, s biztosítani, hogy azok új, (az új 

társadalomnak megfelelő) viszonyoknak rendeltessenek alá. (A normatív „társadalmi célt” persze nem szabad 
összekeverni a leíró módon kezelendő „társadalmi egésszel”, mert ebből származik például a kommunizmus jövőbetolt, 
messianisztikus elképzelése: feltételezve, hogy valamikor a jövőben lehetséges egy eszményi egész.) 
{1035} Ezt egy korábbi írásunkban úgy fogalmaztuk meg, hogy e társadalmakban a kapitalizmus verseny-szemléletével szemben az 
államszocializmusok értékrendszere emancipatorikus jellegű. (Kapitány–Kapitány 1990). A szellemi termelési móddal adekvát 
értékek jelentős részéhez közelebb kerültek a nyugati demokráciák polgárai, mint az államszocializmus országainak lakói, de 
míg „Nyugaton ezek az értékek beilleszkednek a polgári értékrendszerbe, melyet a verseny-, és haszoncentrikus szemlélet 
értékei szerveznek; a domináns értékek változatlanul a tőkés logika által meghatározott értékek; Kelet-Európában viszont 
szervező értékként alapozódtak meg (…) jóllehet nem váltak – hiszen visszaigazoló mindennapi gyakorlat nélkül nem is válhattak 
– a mindennapokban működő értékekké.” (Kapitány–Kapitány, 1990, p. 72). 
{1036} Kissé szebbnek mutatja a képet a valóságosnál, de van igazság Hardt és Negri észrevételében, akik az államszocializmus 
által felszabadított kreatív energiákra emlékeztetnek: „Cold war ideology called that society totalitarian, but in fact it was a 
society criss-crossed by extremely strong instances of creativity and freedom just as strong as the rhythms of economic 
development and cultural modernization.” (Hardt–Negri, 2001, p. 278). 



{1037} Márpedig: „Hogyan lehet az egyes embernek saját, értelmes élete, ha a társadalmi anyagcsere-újratermelés egyetemes 
feltételeit ellenséges erő tartja hatalma alatt, mely frusztrálja az egyes ember vágyait és a legönkényesebb módon ellehetetleníti 
önmegvalósító céljait és értékeit, melyeket a társadalmi individuum megpróbál megvalósítani? A szovjet típusú posztkapitalista 
társadalmakban a tervezés elvének bürokratikus megsértésében ugyanez az ellentmondás manifesztálódott.” (Mészáros István: 
Búcsú Harry Magdofftól, Eszmélet, 69 sz. (2006 tavasz) p.34). 
{1038} Kornai (1980). 
{1039} Bauer (1981). 
{1040} Bencze–Kis–Márkus, (1992), pp 61-62. Jóllehet tervgazdaság-kritikájuk azon része alól, miszerint egy szabad, 
szükségletekre alapozott termelés tervezhetetlen, mint egy korábbi fejezetben kifejtettük, az azóta végbement technikai fejlődés 
kihúzta a talajt. 
{1041} Ha szembesítjük egymással az államszocializmusok és a kapitalista társadalmak filmjeit, szépirodalmi alkotásait, és 
elsősorban a gyerekeknek szánt műveket, szembetűnő, hogy ezekben mennyivel több a (naiv) humánum sugallata, és az 
antropológiai optimizmus, – itt természetesen nem a „szocreál” bornírt „kincstári optimizmusára” gondolunk – mint a 
humánus mondandót vagy optimista végkifejletet gyakran szintén felmutató, (és művészi minőségükben sem gyengébb), de az 
emberi s főleg a társadalmi lehetőségeket antropológiai értelemben sokkal pesszimistábban ábrázoló – és többségükben a 
dekadens társadalmak szellemi termékeire jellemző összképet mutató – „kapitalista” alkotásokban. Tamás Gáspár Miklós, aki 
azok közé tartozik, akik a kelet-európai rendszereket „államkapitalizmusnak” nevezik, eközben elismeri, hogy éppen az említett 
vonatkozásokban e társadalmaknak volt néhány, a kapitalizmustól jelentősen eltérő vonása: „megmaradt a szovjet típusú 
társadalmak egalitarizmusa, eltéveszthetetlen plebejus karaktere és a fölvilágosodás örökségéből származó ’modern/klasszicista’ 
kultúrája (a tudomány és a magas művészet félreismerhetetlen kultuszával)”. (Tamás G. M. 2008, p. 107). 
{1042} A test kifejezetten és kizárólag mint a (fizikai) munkavégzés alapja élvez kitüntetett szerepet ebben a világképben, hiszen a 
„testiséget” a szexualitás értelmében a sztálini prüdéria tabusítja: a szexualitás ideológiailag nem ellenőrizhető, ezért létét 
éppúgy tagadni kell az államszocializmus sztálini iparosító szakaszában, mint más okból Viktória királynő birodalmában. 
{1043} Tőkei, (1988). 
{1044} Balogh, (1979), pp 153–157. Egyébként nem véletlen ez sem: a teleologikus mozzanat kiemelése a szellemi termelés azon 
elemének (a tervezésnek) a preferálását jelenti, amely az államszocializmusban teret kapó kevés szellemi termelői mozzanat 
egyike, s amely egyúttal a szellemi és a fizikai munka közös vonása is, (hiszen teleologikus mozzanat nélkül fizikai termelés sem 
lehetséges); s jellemző vonása továbbá az (államszocializmusban domináns szerepre jutó) bürokráciának is. 
{1045} Balogh, (1979). p. l57. Az sem véletlen, hogy Lukács – és a sztálini kor sok gondolkodója – a sztálini bürokratikus, 
iparcentrikus szemléletet (polgári) individualizmussal keveri (és ez esetben is „individuális” teleológiában gondolkodik a 
„közösségi” helyett). Ennek nemcsak az az oka, hogy Lukácsban haláláig sok maradt szocializációjának nagypolgári (és elitista) 
individualizmusából, hanem az is, hogy a sztálini modellben a látszat ellenére szintén sok volt a polgári vonás, (s nem csak az 
ipari tömegtársadalom szemlélete, hanem éppen a klasszikus individualizmus is, ami például a vezetők szerepében napóleoni 
mértékben bontakozhatott ki; de individualisztikus vonás a kor „állam” felfogása is, amelyben az állam egy absztrakt 
individuum formájában jelenik meg, és ez is ellentétes a szellemi móddal adekvát felfogással, amelynek lényegéhez tartozik, 
hogy „állama” és persze teleológiája is összehangoltan policentrikus, tehát nem individuumszerű). 
{1046} Balogh, (1979), p. 165. 
{1047} Balogh, (1979), p. 161. 
{1048} Az egyéntől elvárt önfeláldozásnak semmi köze sincs a szellemi termelési móddal adekvát etikához. A Német ideológiában 
Marx és Engels egyrészt azt mondja, hogy „A kommunisták egyáltalában nem prédikálnak morált (…) Szeressétek egymást, ne 
legyetek egoisták, stb.” (a mondat ezen felét mind az antimarxisták, mind a sztálinisták – utóbbiak többé-kevésbé szándékosan 
– félreértették, az erkölcsi szempont kiiktatásaként, annak az osztályharc szempontjai alá rendeléseként értelmezték) „A 
kommunisták (…) semmiképpen sem akarják (…) a ’magánembert’ az ’általános’, az önfeláldozó ember kedvéért 
megszüntetni”.(Marx–Engels, 1960/2, MEM, 3, p. 231). (Ezt pedig valószínűleg nem is akarták érteni, hiszen ebből az 
következett volna, hogy nem támaszthatnak az egyénnel szemben olyan igényt, amely a „köz” szolgálatának az egyén szabad 



döntésétől függetlenül alárendeli a magánérdeket). Ugyanakkor maguk Marxék is használtak olyan megfogalmazásokat, amelyek 
tápot adhattak a sztálinista félreértelmezéseknek. Marx például az Értéktöbblet-elméletekben megállapítja, hogy az egyéniség 
kiteljesedéséhez vezető úton az egyéneket feláldozzák; a sztálinisták aztán a „lám, Marx által is igazolt” „történelmi 
szükségszerűség” jegyében alapvető stratégiává emelték az egyéneknek a jövő érdekében való feláldozását. Ezen a ponton 
teljesen kimarad az a korántsem mellékes kérdés, hogy az egyének feláldozásában mennyire játszik szerepet ezen egyének 
szabad akarata; mihelyt ugyanis az egyén önfeláldozása elvárássá válik, ezzel az ezen elvárást támasztó politikai aktorok – mint 
többször hangsúlyoztuk, bizonyosan hamis megoldással – feltolják magukat a „történelmi szükségszerűség” képviselőjének 
szerepébe, az elvárással kikényszerített szabad döntés pedig nem szabad döntés. Az egyén valóban szabad döntésen alapuló 
önfeláldozása egészen más kérdés, és csak ilyen – vagyis csak tisztán etikai – döntések vezethetnek az „egyéniség 
kiteljesedéséhez”, (minden egyéb döntés legalább annyira távolít ettől, mint amennyire következményei esetleg közelítenek 
hozzá). 
{1049} A szocialista ideológia gyakori nyakatekert magyarázkodásai, önellentmondásai nagyrészt arra szolgálnak, hogy 
megpróbálják – persze sikertelenül – áthidalni a szellemi termelési mód felé mutató társadalmi eszmény és a valóságos 
bürokratikus rendszer sajátosságai (és követelményei) közti egyre nagyobb távolságot. 
{1050} Szellemi termelő a fasiszta-nemzetiszocialista pártállam és állampárt bürokráciája is, hiszen ez is egy eszme-meghatározta 
teleologikus cél jegyében próbálja átformálni a társadalmat; és az ő esetükben is – akárcsak a kommunista 
államszocializmusokban – az adminisztratív funkció eluralkodik a többi szellemi termelői funkción, szigorúan maga alá 
rendelve, sőt, olykor teljesen meg is semmisítve azokat. A (korántsem jelentéktelen) különbség a két totalitárius rendszer 
között, hogy a fasizmus, amennyiben felhasználja a szellemi termelés (elsősorban adminisztratív-bürokratikus) eszközeit, ezt 
nem a szellemi termelési mód, s még csak nem is a kapitalizmust meghaladó termelési mód, hanem egy despotikus-diktatórikus 
korporativista kapitalizmus érdekében teszi; míg az államszocializmusok, ha közvetlenül nem képesek is a szellemi termelési 
mód megvalósítására, s ehelyett egy hibrid, mint látni fogjuk, a kapitalizmusból igazából ki nem lépő rendszert „építenek”, 
céljuknak elvben mégis a szellemi termelési mód világának megvalósítását tekintik, s mint ebben az alfejezetben megpróbáltuk 
bemutatni, annak egyes elemeit valóban meg is jelentetik a társadalomban. A fasizmusban a „szellem” ráadásul nem az emberi 
Nem nézőpontjának képviseletét jelenti, hanem a szélsőséges nacionalizmus által a Nem helyébe léptetett „Népszellemét”. 
Heideggernek a freiburgi egyetemen 1933. május 27-én elmondott Rektoravatási beszédét ismertetve-értelmezve írja Lyotard: „a 
kérdezés a ’sorsa’ a ’történeti-szellemi népnek’ nevezett németségnek. Ez az a szubjektum, amelyre a három szolgálat hárul: a 
munka, a védelem és a tudás. A három szolgálat metatudását, vagyis a tudományt az egyetem biztosítja. A legitimáció (…) a 
tudománynak nevezett metadiskurzus révén történik, mely tudománynak ontológiai igénye van. (…) az egyetem, a 
metadiskurzus otthona ezt a tudást egy népnek köszönheti, amelynek az a ’történelmi küldetése’, hogy dolgozva, harcolva, 
tudva, azt beteljesítse. Ez a nép-szubjektum nem az emberiség emancipálására hivatott, hanem a maga ’igazi szellemvilágának’ 
megvalósítására, ami ’a földjében és vérében lakozó legmélyebb erők megőrzésének képessége’. A faj és a munka 
elbeszélésének beillesztése a szellem elbeszélésébe, azért, hogy a tudást és a tudás intézményeit legitimálja, kétszeresen is 
szerencsétlen: elméletileg következetlen, ahhoz viszont elegendő, hogy politikai kontextusban vészterhes visszhangra találjon.” 
(Lyotard: A posztmodern állapot, in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 81). Ehhez hozzátehető a fasizmusnak az a 
sajátossága, hogy a hadsereg és a háború logikáját mindenek fölé helyezi; bár a „katonai” gondolkodás az államszocializmusra is 
jellemző, a két diktatúra szemlélete e tekintetben is ellentétes. Deleuze és Gauttari ezt úgy fogalmazza meg, hogy a fasizmus 
nem az államra épít, hanem a háborús gépezetre, az foglalja el az államot, – Virillio ezért nevezi a fasizmust: öngyilkos államnak 
– (míg a szovjetrendszer-jellegű totalitárius rendszerekben ez éppen fordítva van: a pártállam-állampárt „foglalja el” a 
hadsereget is). (Deleuze–Gauttari, 1996, p. 230). 
{1051} Mészáros István úgy fogalmaz, hogy a „szabadon lebegő” értelmiségi a bürokrata „első unokatestvére”. (Mészáros, 1995, p. 
520, 355 lj.) A szabadon lebegő értelmiségit „minden érdek képviselőjeként” gúnyolja, és azt hangsúlyozza, hogy az ilyen 
értelmiségiek ezáltal egy fantazmagóriát igyekeznek képviselni. (Mint a „szellem” fogalom kapcsán megpróbáltuk kifejteni, 
ebben nincs igaza, a „szellem” képviselete bizonyos értelemben valóban „minden érdek képviseletét” jelenti, de amikor bármely 



értelmiségi egyén vagy csoport, – legyen az bürokrata vagy „szabadon lebegő” – önmagát mint a Nem képviselőjét, mint 
„mindenki” képviselőjét igyekszik bemutatni, ez természetesen mindig alaptalan és abszurd). 
{1052} Szabó Zoltán például a félfeudális-félkapitalista Magyarországon mutatja be, ahogy az értelmiségit hivatalánál fogva (és annak 
szabályai szerint) kötelezik a köz szolgálatára, ebből egyenesen következik, hogy erkölcsét megtörik, ez pedig szellemi termelői 
tevékenységét diszfunkcionálissá teszi. (Szabó, 1938, p. 204). 
{1053} Az ebben az alfejezetben foglaltakhoz jelentős elméleti hozzájárulást nyújt Mészáros István: Beyond the Capital (A tőkén 
túl) című monumentális írása, ezért itt mi is az átlagosnál gyakrabban hivatkozunk e Magyarországon négy kötetben publikált 
mű egyes megállapításaira. 
{1054} E szemlélet jegyében sokan azt hangsúlyozzák, hogy a kapitalizmus és az úgynevezett szocializmusok között nincs is 
lényegi különbség. Gorz például azzal a látszólag szellemes dichotómiával jellemzi a második világháború utáni világállapotot, 
hogy: választani lehet az állammonopolista kapitalizmus dominanciája és az államkapitalizmus monopóliumának dominanciája 
között (Gorz, 1997, p. 43). 
{1055} Egy biztos: az a társadalmi forma ami létrejött, élesen elütött az ismert kapitalista társadalmaktól, de nem hasonlított az 
antikapitalista mozgalmak eredeti „új társadalom”-elképzeléseire sem. Abban egyetérthetnek az e társadalmakat különböző 
szempontból megközelítő elemzők, hogy ezekben a kísérletekben „előre nem látott társadalmi forma” jött létre. (Krausz–
Szigeti, 2007, p. 123). 
{1056} „Ha a politikailag kikényszerített többletmunka-kiaknázás megtartja ellenségeskedő és hierarchikus jellegét – amire 
rákényszerül, ha a munkafolyamat fölötti ellenőrzést nem maguk a társult termelők gyakorolják –, akkor a munka tárgyi 
föltételei, (amelyek a kapitalizmusban az értéktöbblet magánelsajátítóiban személyesülnek meg), óhatatlanul megtalálják újtípusú 
tőkemegszemélyesítőiket.” (Mészáros, 2010, p. III/184, eredeti: Mészáros, 1995, p. 639). 
 „A Sztálin alatt megszilárdult posztrevolúciós fejlemények a legkisebb ellenállás irányvonalát követték az örökölt társadalmi-
gazdasági struktúrák viszonylatában, ezért hát nem törhettek ki a tőkerendszer határolta kelepcéből. Továbbra is 
kizsákmányolták és elnyomták a dolgozó népet egy fölöttébb hierarchikus munkamegosztás rendjében, amely politikai kényszerre 
alapozottan, a gyakorlatilag elérhető legnagyobb mértékű többletmunka kiaknázásával működött”. (Mészáros, 2008, p. 27). „a 
dolgozók örökre megmaradhattak ’munkaerőnek’ (akik a kapott utasítást tiszteletben tartják, és hálásak a fogyasztási cikkekkel 
történő ’kompenzálásukért’), s a politikai és gazdasági vezetők hasonlóképpen örök időkre szólóan minősülhettek ’a társadalom 
vezetőinek’ és ’a szocialista gazdaság {termelés}vezetőinek’.” (Mészáros, 2010, p. III/193, eredeti: Mészáros, 1995, p. 645). 
Mészáros lehetséges pozitív útként állítja szembe a sztálini modellel a közösségi önigazgatás eddig még meg-nem-valósult 
társadalmát, de hogy ez önmagában nem teremt a kapitalizmusból kilépő alternatívát, erről már volt, s még lesz is szó. (Mészáros, 
2008, pp. 27-28). A lényeg itt a „szükséges munkaidő” tőketermelő fogalmán nyugvó elidegenedett munka fennmaradása. E 
tekintetben még akkor sem lenne igazán döntő változás, ha a „szükséges munkaidőn” felül keletkezett profitot igazságosan 
osztanák szét, tehát ha elvben megszűnne a munka kizsákmányolt jellege, ha ugyanakkor megmaradna az az elidegenedett 
helyzet, hogy a dolgozó nem maga rendelkezik az ideje felett, és munkája értékét a munkaidőből levezetett csereérték és nem 
használati értéke határozza meg. A szocializmusokban átvették Marx munkaértékelméletét, és saját társadalmuk viszonyaiban is 
igyekeztek érvényesíteni, – minthogy a munkaértékelmélet az összetett munkát az egyszerű munkára vezeti vissza, ennek a 
szemléletnek az egyenlőségelvvel való összekapcsolása magában hordja a lefelé nivellálást is, annak valamennyi 
következményével, ami az államszocializmusokban be is következett –, noha Marx ezzel a tőketermelés értéktörvényét írta le, míg 
a kapitalizmuson túli társadalmat úgy jellemezte, hogy abban „nem a termelési idő minimuma határozza majd meg a 
használatot, hanem a tárgy társadalmi hasznosságának foka fogja meghatározni a termelésre szentelendő időt”. (Marx, 1959/2, 
MEM 4. A filozófia nyomorúsága. p. 89). Mészáros azzal oldja fel az „államszocializmus” kapitalista és nem-kapitalista vonásai 
közti ellentmondást, hogy e szocializmusok nem kapitalista, de tőketermelő társadalmak, (Mészáros, 1995, pp. 912-913), 
és az igazi formációváltáshoz nem elég a kapitalizmust – hanem az átfogóbb entitást: a tőkét és a tőketermelő 

szemléletet kell – megszüntetni. (Mészáros, 1995, p. 618). Mészáros az alábbi módon definiálja a különbséget a 
„kapitalizmus” (capitalism) és az államszocializmusok termelési módjában is meghatározó szerepet játszó „tőke”(capital) 
között: „A kapitalista formáció a tőketermelésnek csak arra a különös szakaszára terjed ki, amelyikben: 



(1) a csere céljára termelés (s így a használati értéknek a csereérték által való közvetítése és uralása) mindent átható; 
(2) a munkaerőt magát is, mint bármi egyebet, áruként kezelik; 
(3) a profitra törekvés a termelés alapvető szabályozó ereje; 
(4) az értéktöbblet-kiaknázás létfontosságú mechanizmusa, a termelőeszközök racionális elválasztása a termelőktől, inherensen 
gazdasági formát ölt; 
(5) a gazdaságilag kiaknázott értéktöbbletet magánmódon sajátítják el a tőkésosztály tagjai; és 
(6) a tőketermelés, saját növekedése és terjeszkedése gazdasági parancsolatát követve, a világpiac közvetítésével globális integráció, 
mint teljesen független gazdasági uralmi és alárendeltségi rendszer felé tart.” (…) 
„A tőke elsődlegesen a következők révén tartja fönn – korántsem korlátozatlan – uralmát a posztrevolúciós társadalmakban: 
(1) az anyagi parancsolatok, amelyek meghatározzák az életfolyamat teljességének lehetőségeit; 
(2) az öröklött társadalmi munkamegosztás, amely jelentős módosulásai ellenére is ellentmond ’a szabad egyéniség 
fejlődésének’; 
(3) a rendelkezésre álló termelő apparátusnak (beleértve a létesítményeket és a gépi berendezést) és a tudományos ismeretek 
történelmileg kifejlődött és korlátozott formájának – ezek egyaránt eredetileg a tőketermelés keretében és a társadalmi 
munkamegosztás föltételei mellett állottak elő – az objektív struktúrája; valamint 
(4) a posztrevolúciós társadalmak kapcsolatai és kölcsönös összefüggései a kapitalizmus globális rendszerével, akár 'békés 
verseny’ (pl. kereskedelmi és kulturális csere) alakját öltik ezek, akár potenciálisan életre-halálra szembenállás formáját (a 
fegyverkezési versenytől a többé-kevésbé korlátozott valóságos összecsapásokig bizonyos vitatott térségekben).” (Mészáros, 
2010, pp. IV/68-69, eredeti: Mészáros, 1995, pp. 912-913). 
{1057} Az államszocializmusok tehát abban az átmeneti időszakban (a rendszerváltást megelőző és az azt követő néhány évben) 
lettek csak valóban „államkapitalizmusok”, amikor államaik elkezdtek tőkésként viselkedni, s az állami irányítást arra 

használni, hogy a tőkét e néhány év alatt átjátsszák a hazai és nemzetközi magántőke kezeibe, hogy valódi tőkeként 

való forgatását lehetővé tegyék. 
{1058} Krausz Tamás és Szigeti Péter (lásd például Krausz–Szigeti, 2007, pp. 130-131) meggyőzően érvelnek az 
államszocializmusok „államkapitalizmusként” való definiálása ellen. Igazuk van abban, hogy attól, hogy a munkás 
kizsákmányolt, még nem beszélhetünk kapitalizmusról. A munkástól elvont többletből e társadalmakban nem lesz sem profit, 
sem igazi tőke, az állam nem tekinthető kollektív tőkésnek (Krausz–Szigeti, 2007, p. 134). Ettől még azonban a munkás 
kizsákmányolása az államszocializmusok kapitalista vonásaként értelmezhető. 
{1059} Ma már közhelynek számít, hogy az a folyamat, amelynek során a sztálinizmus szétzúzta saját társadalma parasztságát, 
lényegében azt ismételte meg, amit Marx A tőkében „a termelőknek és a termelőeszközöknek történelmi szétválasztási 
folyamata”-ként aposztrofál. (Marx, 1951, p. I/773). {A földtől való megfosztás nyomán): „az újonnan felszabadult emberek csak 
akkor válnak önmaguk eladójává, ha megfosztják őket valamennyi termelőeszközüktől és életüknek mindazoktól a 
biztosítékaitól, amelyeket számukra a régi hűbéri berendezések nyújtottak. Kisajátításuknak ez a története pedig tűzzel és vérrel 
van beírva az emberiség évkönyveibe.” (Marx, 1951, pp. I/771) Ezt „írták tovább” az államszocializmusokban. Ez nem menti a 
szocializmusnak a korai kapitalizmuséhoz hasonlóan brutális tőkefelhalmozását, csak értelmezi, hogy ebben a vonatkozásban 
lényegében ugyanarról volt szó. „Az eredeti felhalmozás történetében történelmileg korszakalkotóak mindazok a forradalmi 
jellegű változások, amelyek a kialakuló tőkés osztály számára emeltyűkül szolgálnak; mindenekelőtt azonban azok a 
mozzanatok, amelyek során nagy embertömegeket hirtelenül és erőszakosan megfosztanak létfenntartási eszközeiktől és mint 
proletárokat, szabad prédául dobják őket a munkapiacra. Az egész folyamat alapja a falusi termelőnek, a parasztnak a földtől való 
megfosztása.” (Marx, 1951, p. I/771). 
{1060} Persze mindig tekintetbe kell venni a két társadalom közti alapvető strukturális különbségeket is. Például amire Mészáros 
István alábbi finom elemzése utal: „A többletmunka ilyen politikailag meghatározott kiaknázása – amely a rendkívüli szűkösség 
föltételei mellett és a szorosan vett gazdasági szabályozó erők és mechanizmusok hiányában csakugyan oly veszedelmes szintet 
érhet el, amikor is önvédelemből kontraproduktívvá válhat – óhatatlanul kiélezi a termelő egyének és az állam közti 
ellentmondást, a legsúlyosabb kihatásokkal a másként gondolkodás lehetőségére. E körülmények közepette ugyanis a másként 



gondolkodás közvetlenül veszélyezteti a többletmunka-kiaknázást (s minden egyebet, ami csak ráépül), tehát potenciálisan 
megfoszthatja a proletárdiktatúrát anyagi alapjától és egész további létét kérdésessé teheti. Ezzel szemben a liberális államnak 
normális körülmények között nincs szüksége rá, hogy közvetlenül szabályozza a többletérték kiaknázását, merthogy az 
árutermelés bonyolult mechanizmusa erről gondoskodhat. Amit tennie kell, mindössze annyi, hogy közvetetten biztosítsa a 
gazdasági rendszer megóvását. Ennélfogva egyáltalában nem kell aggódnia a politikai másként gondolkodás megnyilvánulásai 
miatt, ameddig az árutermelés személytelen mechanizmusa zavartalanul funkcionál. Persze, jócskán megváltozik a helyzet a 
kapitalista országokban nagyobb szabású válságok idején, amikor az ellenzéki erők nem szorítkozhatnak továbbra is arra, hogy 
csupán az értéktöbblet-kiaknázás arányát vitassák el, hanem kérdésessé kell tenniük az értéktöbblet termelésének és 
elsajátításának módját is. Ha valamelyes sikerrel teszik ezt, akkor a kapitalista állam rákényszerülhet, hogy a ’liberálistól’ nagyon is 
elütő formát öltsön.” (Mészáros, 2010, p. IV/66, eredeti: Mészáros, 1995, pp. 910-911). 
{1061} Szalai Erzsébet is úgy fogalmaz, hogy az államszocializmus nem a fejlett szocializmushoz, hanem az újkapitalizmushoz 
vezető út (Szalai, in.Krausz–Szigeti, 2007, p. 69); s ezt mint történelmi tényt valóban megállapíthatjuk, az azonban nemigen 
állítható, hogy a rendszer mindenképpen erre lett volna predesztinálva. 
{1062} Utaltunk már rá, hogy Mallet (is) éppen azt veti (joggal) a lenini társadalommodell – és általában a marxisták – szemére, 
hogy beengedték „szocializmusukba” a fordi-taylori ipari társadalom (szélsőségesen kizsákmányoló, és természete szerint 
kapitalista) gyakorlatát. (Mallet, 1975, p. 78). Ez megint összefügg az államszocializmusok egyoldalúan politikai, mindent a 
politikai hatalommal megoldani próbáló természetével is. {A szovjet kísérletben nem méltatták} „kellő figyelemre Marx makacs 
figyelmeztetését, hogy a forradalom gazdasági és társadalmi szükségszerűség, nem szorítkozhat arra az óhatatlanul korlátolt és 
kényszerű cselekvési térre, amit bármely politikai forradalom nyújthat. Ez magával hozta, hogy mint közvetlenül átvehetőt 
természetesnek vették a tőke termelési teljesítményeit és struktúráit, ennélfogva a szocialista stratégia fő feladatául tették meg a 
lehető leghamarabb utolérni a vezető tőkés országokat, s dicsérő szavakat találtak még a taylorizmus legintenzívebb 
kizsákmányoló praktikáira is. Ezen a módon uralkodott el a leggyöngébb láncszem e végzetes gyöngesége nem csupán a 
forradalom utáni Oroszországban, de az egész nemzetközi szocialista mozgalomban.” (Mészáros, 2008, p. 68). 
{1063} A huszadik század végének kínai „gazdasági csodája” nagyjából megfelel e lenini modell lényegének. Ám ez sem az 
„államszocialista” út „győzelme” a kapitalizmus felett; s önmagában csak azt bizonyítja, hogy a lenini elképzelés az 
oroszországinál hatékonyabban is működtethető. 
{1064} A tőkés társadalom rendkívül alkalmazkodó: bármilyen struktúrát képes a maga hasznára fordítani (a maga szempontjából 
használható elemét túlhangsúlyozva, arra leegyszerűsítve), így bármilyen struktúrából ki tud épülni tőkés társadalom. Ám ha egy 
struktúra nem szerves felépülésű, akkor tőkés társadalmi mag nem tud belőle létrejönni: a szervetlen társadalmi struktúrák csak 
anyagává és eszközévé válhatnak a tőkés társadalomnak. Így, mihelyt kialakul a tőkés világrendszer, a tőkés centrumok egyik fő 
fegyvere a világ többi részén a társadalmak szervetlenné változtatása, – többek között éppen azért, hogy lehetőleg ne 
jelenhessen meg bennük új „mag”, egy rivális tőkecentrum; s ugyanakkor alkalmassá váljanak a tőke nyersanyagainak és 
eszközeinek szerepére. 
{1065} Amennyiben az államszocialista Kína modelljének sikerül elkerülni ezt a sorsot, ez éppen annak köszönhető, hogy amikor 
az államszocialista iparosítás szokásos dezintegráló lépéseinek kudarcai nyomán stratégiát váltottak, az új felhalmozási modellt 
igyekeztek a meglévő feltételekből, hagyományokból szervesen kinöveszteni, és teret adni az alulról történő tőkefelhalmozásnak, 
ami azzal a kettős előnnyel jár, hogy nem vezet teljes dezintegrációhoz, és létrehozza azt a tőkés „magot” is, amely az adott 
társadalomban saját centrumot képezhet a tőke integráló funkciójának betöltésére. Hogy a kínai út egy sikeres kapitalista 
centrum létrejöttének útja, vagy az „utoléréssel” a kapitalizmust meghaladó társadalom feltételeit teremtik-e meg, ma még nem 
egészen egyértelmű; amit viszont többé-kevésbé igazol, az egyrészt az, hogy az „utolérés” stratégiája sosem lehet sikeres, ha 
pusztán követő jellegű; másrészt megmutatja, hogy abban, amit az első államszocializmusok létrehozói gondoltak az „utolérés” 
szükségességéről, volt logika: a kapitalizmusról való „lekapcsolódás” csak akkor lehet sikeres, ha sikerül attól független, de (a 
gazdaságot-társadalmat ugyanolyan mértékben) integráló centrumot létrehozni, mint a kapitalizmus centrumai. A kudarcot 
vallott államszocializmusok többnyire azzal alapozták meg kudarcukat, hogy élesen antikapitalista politikájuk ellenére túlságosan 



is a „követő” modellben gondolkoztak, s a kapitalizmus „eredeti felhalmozásának” utánzásával valóban hatalmas tőkéket 
halmoztak fel (s a társadalom nagy tömegeit anyaggá és eszközzé változtatták) – végül is a fejlett centrumkapitalizmus számára. 
{1066} Bogár László úgy fogalmaz, hogy az utolérési koncepció a birodalmi ambíciókon kívül annak leleplezése is, hogy az 
államszocialista társadalmak irányítói végső soron „ugyanazt” a célt követték, mint a kapitalizmus. (Bogár, 2003, p. 300). 
{1067} S ha már „utolérésben” gondolkodunk, abban is éppen azok az eszközök lehetnek a leghatékonyabbak, amelyek nem 
„követőek”, amelyek nem a kapitalizmus alapértékeivel adekvátak. Már csak ezért is éppen a szellemi termelésnek a 
megvalósultnál sokkal hangsúlyosabb előtérbe helyezése lehetett volna az államszocializmusoknak is a viszonylag legjobb esélye 
az utolérésre, hiszen a szellemi termelés az, ami a mai kapitalizmusnak is a legfőbb előrevivője, ugyanakkor a szellemi termelők 
termelőmódja korántsem adekvát a kapitalizmus rendszerével, így egy, a kapitalizmus iránt nem elkötelezett rendszerben elvben 
jobban, hatékonyabban is kibontakozhatott volna, mint a kapitalizmus keretei között. Ez azonban csak elméleti lehetőség volt, 
hiszen egyéb feltételek hiányoztak hozzá, de a sztálini társadalomirányítás még a meglévő lehetőségeket is tovább rombolta. 
{1068} Fromm, (1994). 
{1069} Ez mindig az ott elért színvonal csúcsára vonatkozik. S mivel a verseny „rendszerversenyként” került meghirdetésre, ezért 
mindaz, ami a világ kapitalista felén vonzó vívmányként (magasabb életszínvonal, csúcstechnológia, luxusjavak, stb.) létrejön, 
„a” kapitalizmus előnyének, versenygyőzelmének tűnik; miközben a kapitalizmus belső ellentétei, az e vívmányokhoz való 
hozzájutás osztálykülönbségei „külső szemmel” nem tűnnek lényegesnek, így az államszocializmusok polgárai úgy kerülnek a 
„kapitalizmus” vonzásába, hogy azt feltételezik, hogy a „kapitalista úton” ezekből a vívmányokból mindenki (majdhogynem 
szocialista-egalitárius módon) részesül. (Az államszocializmusok vezetőinek jelentős része, amikor felismeri, hogy ez korántsem 
így van, és a kapitalizmusban felhalmozódó előnyöket igazából a társadalom domináns csoportjai élvezik, olyképpen vesz részt 
a kapitalizmusnak az államszocializmus polgárai által a fenti illúziók jegyében elképzelt módon, de egyre inkább óhajtott 
restaurációjában, hogy saját, államszocializmusbeli kiváltságos helyzetét kapitalizmusbeli elithelyzetre konvertálja). 
{1070} A militarizálódás oly mértékben e társadalmak jellemzőjévé vált, hogy a „legbékésebb” élettevékenységekhez való 
viszonyban is kimutatható. Gondoljunk például arra, hogy az állam a szabadidőtöltésnek is elsősorban olyan formáit preferálta, 
amelyek katonai szempontból is hasznosaknak bizonyulhattak: így például jelentős támogatást kaptak gépkocsivezetést oktató, 
vagy rádióamatőr szakkörök, – amelyeknek gyakran éppen paramilitáris szervezetek (Magyarországon például az MHSZ) adtak 
otthont, mondjuk a sportlövészettel együtt. 
{1071} Egyes esetekben, mint a chilei szocialista kísérletet megdöntő Pinochet, vagy a spanyol kapitalizmust helyreállító Franco 
esetében meglehetősen hiteltelenül; Hitler pedig elkövette azt a „hibát”, hogy nemcsak a Szovjetuniót, hanem a kapitalizmus 
centrumait is megtámadta, s így létrejött az a tőke számára kényelmetlen helyzet, hogy néhány évig a Szovjetunióval 
szövetségben kellett működnie. 
{1072} „In an earlier era, prospects of breaking through the net of the world market were often thought to lie in the piecemeal 
withdrawal or disassociation of liberated zones, which would succeed first in peripheral zones, and gradually surround and 
destabilise the capitalist centre. This concept was given classic expression in Samir Amin's theory of ’delinking’ – often 
interpreted, and in some cases implemented, as a program of nationalist autarky”. (E teória alapjai jóval régebbiek Aminnál: 
elméletig az októberi forradalmat is lehetővé tévő „leggyengébb láncszem” elmélethez nyúlnak vissza, gyakorlatilag pedig ezen 
az alapon működött a többé-kevésbé autarkiát vállaló sztálinista, maóista rendszerek jelentős része is). „In today's situation, 
where the integration of economic activity has reached an entirely new level and the positions of metropolis and periphery 
become profoundly intermingled, such concepts become increasingly problematic. At the very least, it is paradoxically apparent 
that any localised delinking can only succeed as a moment in a series of highly linked, mutually supportive regional and 
transnational projects of withdrawal”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 344). 
{1073} Valahogy úgy, ahogy az antikvitás vagy a középkor vetélkedő nagyhatalmai használták egymás ellenében a népvándorlások 
„barbár hordáit”. 
{1074} (Lásd minderről Bogár, /2003/ is). Ezek a „hasznok” pedig többet nyomhatnak a latban, mint az ezen országok 
„függetlenedésével” létrejövő gazdasági veszteségek. „A ’30-as évek szovjet autarkizmusa aligha volna érthető a világgazdasági 
centrumok hálózatának a kelet-európai perifériáról való hirtelen kivonulása nélkül. És az államszocialista lekapcsolódás 



kiterjesztése Kelet-Európa további részeire 1945 után sem pusztán a Szovjetunió katonai-politikai térhódításának terméke. 
Nehezen lett volna megvalósítható az ’50-es és a ’60-as években a világgazdasági munkamegosztás jegyében bekövetkezett 
változások nélkül, melyek viszonylagosan enyhítettek a centrumok felől a perifériákra nehezedő nyomásnak legalább klasszikus 
imperialista formáin.” (Zimmermann, 1998, p. 51). 
{1075} Már a tizenkilencedik században látni lehetett, hogy a félperifériák-perifériák államai (a gyarmatok és félgyarmatok): 
„proletárállamok”; hogy a nemzetközi munkamegosztásban szerepük ugyanaz, mint a társadalmakon belül a kizsákmányolt 
munkavégzőké. A ’48-as felkelések nagy része ezért volt egyszerre forradalom és szabadságharc – vörös zászlókkal, tollakkal és 
ingekkel; Marxék ezért rokonszenveztek e „proletárnemzetek” egyébként polgári forradalmaival, s a huszadik század gyarmati 
felszabadító mozgalmai is ezért találtak egymásra az államszocializmusok „kommunizmusával”. (Durkheim is a tulajdonosok és 
munkásaik viszonyához hasonlította az egyenlőtlen helyzetű államok viszonyát /Durkheim, 2001, p.23/). A (klasszikus típusú) 
polgári forradalmak már csak azért sem győzhettek ezekben a régiókban, mert a centrumok addigra már rögzítették a maguk 
centrumhelyzetét, s a perifériák-félperifériák polgársága hiába győzedelmeskedett volna, nem került volna a győztes, a 
domináns helyzetbe (aminek biztosítására a polgári forradalmak valók), csak a centrumok burzsoáziájának kiszolgálója, 
beszállítója lehetett volna. S így a polgári forradalmak már korántsem jelentettek olyan vonzerőt: ez a helyzet a polgári 
forradalmakra ráépülő, az azokat kivívó erők élére álló (és a centrumkapitalizmus uralta világból való kilépést meghirdető) 
bolsevikok számára nyújtott (politikai szempontból) kedvező feltételeket. 
{1076} Az államszocializmusok kezdetben tagadják a piacot is, és valóban olyan gazdasági mechanizmusokat működtetnek, 
amelyek nem piaci jellegűek, (például a hadigazdaság törvényeit), s csak később engedik be hivatalos elméletükbe (és 
mindinkább gyakorlatukba is) a piac szerepének legalább korlátozott elismerését. Valójában azonban mindvégig részei a 
világgazdaságnak s ezzel a világpiacnak is, mely lehetőségeiket alapvetően meghatározza, s ebben az értelemben mindvégig 
(redukált) piacgazdaságoknak is tekinthetők. 
{1077} „A tőke történetileg sikeres többletmunka-kiaknázási módja – amiért működőképes, és ameddig az lesz – magát állíthatja a 
’gazdasági hatékonyság’ abszolút mércéjéül (amit sokan, akik szocialistának tartották magukat, nem mertek elvitatni, ennélfogva 
többet ígértek, mint amennyit ellenfelük teljesíteni tudott, s ezt vették saját pozíciójuk legitimáló alapjául, és tagadásuk tárgyától 
való efféle függésük révén – valamint mert képtelenek voltak kritikai föltáró vizsgálatnak alávetni az ínség és bőség’ közti 
korántsem problémátlan viszonyt –, hozzájárultak a szocializmus eredeti jelentésének súlyos eltorzításához.” (Mészáros, 2008, 
92). 
{1078} Az ideológia persze tagadja a kizsákmányolás tényét, és az irányítók és irányítottak viszonyát megpróbálja idillizálni, (ahogy 
ezt egyébként a tőkés is teszi). A szellemi termelők nagy tömegeit likvidáló Sztálin ideologizáló buzgalmában először is 
összemossa az államszocializmus adminisztratív-bürokratikus irányítóit „a” szellemi termelőkkel, (ahogy a kapitalizmusban 
viszont mindezeket együtt a „kizsákmányolókkal”), majd e „munkafelügyelők” és a munkások viszonyát harmonikusnak 
nyilvánítja: „A szellemi és fizikai munka közti ellentét gazdasági alapja a fizikai dolgozók kizsákmányolása a szellemi munkát 
végzők által. Közismert az a szakadás, amely a kapitalizmusban az üzemek fizikai dolgozói és a vezető személyzet között 
fennáll. Tudjuk, hogy ennek a szakadásnak az alapján fejlődött ki a munkások ellenséges magatartása az igazgatóval, a 
művezetővel, a mérnökkel és a műszaki személyzet többi képviselőjével, mint ellenségeivel szemben. Érthető, hogy a 
kapitalizmusnak és a kizsákmányolás rendszerének megszüntetésével el kellett tűnnie a fizikai és a szellemi munka közti 
érdekellentétnek is: És mostani szocialista rendünkben valóban el is tűnt. Most a fizikai dolgozók és a vezetők nem ellenségek, 
hanem társak, barátok, az egységes termelő kollektíva tagjai, akiknek létérdekük a termelés sikeres menete és megjavítása”.(idézi 
Mészáros, 2010, p. III/187, eredeti: Mészáros, 1995, p. 641).(Sztálin: A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban, 
Szikra, Bp. 1952, p. 28). 
{1079} Ezzel is összefügg az államszocialista rendszerekben érvényesülő politikai elidegenedés is. „Socialism, in every form, thus 
necessarily involves the management of capital – perhaps in a less privatist or individualist way, but always within the same 
relentless dynamic of the instrumental rationalization of life. Since the modern concept of representation necessarily 
corresponds to that dynamic of rationalization, socialism could not to do without it. Neither could it substitute for it a form of 
labor representation based on trade unions or councils. In the framework of the management of capital, Weber concludes the 



contradiction between worker democracy and representative democracy could only be solved in favor of the latter.” (Hardt–
Negri, 2004, p.254). 
{1080} „A kapitalista rendszer alatt valóságosan működik az egyes vállalkozásokra a piacon ható konkurencia ’külsőleges 
szükségszerűsége’ keserves következményeinek internalizálása a munka által, mert a negatív következmények fenyegetése 
nagyon is valóságos. A szovjet rendszer alatt viszont az internalizálás lehetősége teljesen elveszett. Adva lévén ugyanis a 
posztkapitalista rendszer fölépítésének mikéntje, a munka ellenkezése a valódi ellenőrző hatóság ellen irányult – az általános 
politikai vezénylő struktúra ellen, ahogyan az megtestesült az államban –, nem pedig helyi igazgatók ellen, akik olykor még 
össze is játszhattak a munkásokkal (természetesen a saját érdekükben), hogy kijátsszák a központi hatóságokat.” (Mészáros, 
2010, p. III/469, eredeti: Mészáros, 1995, p.841). 



{1081} „Tehát a szovjet típusú rendszerben, amelyben a tőke ellenőrző funkciói a pártra mint olyanra voltak ráruházva, nem pedig 
különös egyedekre, még a párt csúcsvezetőségében sem (akiket el lehetett távolítani anélkül, hogy ez komolyabb bomlást 
idézett volna elő a rendszerben), a párt vezetői csakis kollektív minőségükben voltak valódi tőkemegszemélyesítők. Ez 
ingataggá tette személyes pozíciójukat, az ellenőrzés efféle módjának gazdasági életképességét pedig – amely, hogy úgy 
mondjuk, ’bizományosi rendszerben’ történt, s nem maradandóan megtartott tőkevagyon birtokában, ahogyan az igazgatók 
működnek a kapitalista rendszerben – meglehetősen problematikussá.” (Mészáros, 2010, p. III/227, eredeti: Mészáros, 1995, 
pp. 668-669). 
{1082} „A világgazdaság centrumainak viszonya a többi régióhoz a hetvenes évektől fogva döntően megváltozott. (…) a 
’modernizálódás’ elégséges mértékben előrehaladt Délen és Keleten ahhoz, hogy már nem ütközött elvileg gazdasági és 
társadalmi akadályokba az új exportorientált iparosítás kiterjesztése e kevésbé fejlett övezetekre. És ezzel lejárt az idő, amikor 
Délen és Keleten még létezett viszonylagos gazdasági játéktér az elsősorban a belső piacra orientált fejlődési stratégiák 
számára.”(Zimmermann, 1998, p. 61). „Amint ezek az országok ismét felkeltették a központ érdeklődését, a világpiacról való 
kivonulásról kiderült, hogy sokkal inkább volt bizonyos világgazdasági trendek eredménye, mint az önerőre támaszkodás 
politikájának. A nacionalista (vagy szocialista) fejlesztési erőfeszítések nem tudták megváltoztatni e perifériák világgazdaságtól 
függő helyzetét: annak versenyszellemétől csapdába kerülve nem voltak képesek elkezdeni egy világpiactól független 
tőkefelhalmozási ciklust. (…) A növekedés nem feltétlenül jelent fejlődést, sőt, amennyiben csak költségcsökkentő funkciókról 
van szó a központ javára, inkább a függőség új formája, mint koherens fejlődés.” (Hofbauer–Komlósy. 1998, p. 89). 
{1083} Lásd erről Szalai, (in: Krausz–Szigeti, 2007), p. 61 is. 
{1084} És ebből a szempontból érvényes a társadalmi jelenségeket világrendszerben-láttató gondolkodás egyik úttörőjének, 
Wallersteinnek azon, sokakéval egybehangzó állítása is, hogy a szocialista államok „sosem voltak autonóm entitások és mindig a 
kapitalista világgazdaság keretein belül működtek az államközi rendszer működése által irányítva (constrained), és nem 
reprezentálták, nem tudták reprezentálni egy alternatív történelmi rendszer kimunkálását/működését/alkalmazását (workings)” 
(Wallerstein, 1998, p. 69). 
{1085} Mészáros ezt (is) az államszocializmus tőkés vonásai között említi, (ráadásul a szociáldemokrácia és a sztálini rendszer 
közös vonásaként): „Ugyanakkor a sztálinista rendszer, verbális radikalizmusa ellenére, a maga módján pontosan tükrözte a 
tőke uralmi szerkezetét, még az emlékét is likvidálva a valódi szocialista céloknak – számtalan pártmunkással együtt, akik hívek 
maradtak az eredetileg célul kitűzött emancipációra való törekvéshez. Ennélfogva érthető, hogy a nemzetközi 
munkásmozgalom e két gyakorlati eltévelyedése, amely nagyon különböző társadalmi körülményekből következett, végzetesen 
megingatott minden abba vetett hitet, hogy járható a szocialista alternatíva, amellyel ők hosszú időn át színleg azonosultak. 
Valójában mindkettő távol állott attól, hogy a fönnálló rend összefüggő és átfogó szocialista tagadása lett volna, mindkettő a 
legkisebb ellenállás irányvonalát képviselte a maga sajátos történelmi föltételei között: a társadalom fölötti ellenőrzés kétfajta 
módozataként a javíthatatlanul hierarchikus tőkerendszer belső követelményeihez alkalmazkodott”. (Mészáros, 2008, p. 18). 
Mészáros azt is írja, hogy ha a munkaviszonyban megmarad a hierarchikus szerkezet, akkor az állam is ilyen lesz, és a 
hierarchiának minden egyénét aláveti. (Mészáros, 1995, p. 910). De az összefüggés fordítottan is érvényes; a bürokratizálódó 
pártállam és a munka hierarchizáltsága kölcsönösen hat egymásra és egymást erősíti. A lényeg az, hogy „a tőkerendszer 
strukturális paraméterein belül operáló, szovjet típusú poszt-revolúciós rend sem tesz kísérletet a munka fölötti uralom örökölt 
vezénylő struktúrájának alapvető megváltoztatására. (…) csak az uralmat gyakorló személyzet örökletes jogcímét – az 
automatikus tulajdonjogokat – változtatja meg, de meghagyja az új típusú tőkemegszemélyesítőket az örökölt hierarchikus 
munkafolyamat autoritárius ellenőrzésének pozíciójában” (Mészáros, 2008, p. 189). Majtényi György (Majtényi 2008) alapos 
elemzés tárgyává tette, hogy mi mindenben és hogyan birtokolt kiváltságokat az államszocialista „elit”. (Igaza van abban is, 
hogy a „munkáshatalom”, a „munkáshősök” keresése éppen e kiváltságok leplezésére, a kiváltságosoknak a munkásosztálytól 
való elszakadtságának kompenzálására, önlegitimációra is szolgál – s egyre inkább ezt a funkciót tölti be – de, mint korábban 
volt erről szó, eredetileg ez nem csak ideológia)… 
{1086} Persze e „liberalizmus” csak nagyon korlátozott, a klasszikus liberalizmus által képviselt jogokra nem terjed ki, (a jogok 
tekintetében az államszocializmusok nyíltan és szélsőségesen antiliberálisak), s például előszeretettel alkalmazzák a „kollektív 



bűnösség” (szintén kifejezetten antiliberális) elvét: s itt jellemző, hogy e „közösségi” társadalmak politikai-igazgatási 

gyakorlatában a „kollektivitás” képzete mily könnyen társul éppen a „társadalom” (vagyis az azzal azonosított-

szentesített politikai-irányítási rend) szempontjából ártalmasnak, ellenségesnek tartott jelenségekkel. Az sem éppen 
liberális vonás, hogy mennyire nincs értéke az (egyéni) emberi életnek ezekben a rendszerekben, mihelyt tömeges 
feláldozásukat szükségesnek ítélik valamely, az irányító szervezetek által kitűzött cél érdekében (az más kérdés, hogy e 
tekintetben a liberális rendszerek is igen hipokrita módon tudnak eljárni). Az államszocializmusok tehát – talán a rövid ideig 
tartó dubčeki kísérlet kivételével – természetesen egyáltalán nem „liberálisak” (még az e tekintetben a csehek után a 
legmesszebbre menő kádári rendszer is csak nagyon „módjával”); a közös – polgári – elem a társadalom atomizálása, az 
egyének legfőbb törekvéseinek a privátszféra felé terelése. 
{1087} A nacionalizmusokat átmetszi az osztályviszony, s nem csak nemzeten belül: amikor a nagynemzeti (hódító) 

nacionalizmus találja szembe magát a kisnemzeti (védekező) nacionalizmussal, ez, mint a 1075. lábjegyzetben utaltunk 
rá, kvázi-osztályviszony: terjeszkedő tőke-nemzetek és proletár-nemzetek ütközése, (s ezért a kétféle nacionalizmus 

teljesen másképpen ítélendő meg; persze nincsenek közöttük éles határok, – az adott ország súlyának változásával, vagy egy 
másik nemzethez való viszonyulásban – mindkét fajta nacionalizmus könnyen átmehet a másikba). 
{1088} Lenin már a polgárháborús időkben gúnyolódott a grúz Sztálin nagyorosz nacionalizmusán, de ez nem pusztán személyes 
tulajdonság volt: a kialakuló pártállam gazdasági és politikai nemzetként szerveződött meg, s erejét – olykor szinte gyarmatosító 
megszálló hatalomként – érvényesítette a gyengébb nemzetekhez való viszonyában. Az más kérdés, hogy mivel a rendszer 
alapvetően politikai volt, a megszállt nemzetek feletti uralom is inkább volt politikai diktátum, mint gazdasági kizsákmányolás 
(bár az utóbbira is volt számos példa), s az is igaz, hogy az egyenlőtlen csere és a csereértéknek a termelékenységtől való 
függése miatt a belső tőkeáramlás az államszocialista rendszereken belül is a legfejlettebbeket hozta előnyös helyzetbe, így nem 
mindig az orosz óriás profitált a legtöbbet a belső „gyarmatosításokból”, hanem az olyan országok, mint a Szovjetunión belül a 
balti államok, Jugoszlávián belül Szlovénia, a KGST-n belül az NDK, Csehszlovákia és a kádári Magyarország. 
{1089} Ezt (az internacionalizmussal fedett) nagyorosz nacionalizmust – addig a határig, amíg nem ütközött az orosz érdekekkel – 
a kisebb, alávetett nemzetek (az orosz modell más elemeivel együtt) utánozhatták, (s ennek jelei szinte minden szatellit-államban 
kimutathatók). A két szélső pontot talán Ceausescu Romániája és a Kádár-Magyarország jelentette: előbbi a külön „nemzeti” út 
hangoztatásának (a szakításig el nem jutó) fokozásával, utóbbi pedig azzal, hogy bár szintén egyfajta mérsékelt különutasságot 
képviselt, ezt (az ’56-os, egyértelműen nemzeti jellegű felkelés megismétlődésétől való félelemnek köszönhetően) óvakodott 
„nemzetiesíteni”. (Bár mind Magyarországon, mind az NDK-ban ennek ellenére voltak kísérletek a nacionalizmus egyes 
mozzanatainak rendszer-legitimáló beépítésére, e tekintetben e két ország már csak a második világháborús szerep miatt is 
sokkal óvatosabb pályára volt kényszerítve, mint például a nacionalizmus pánszláv változatára is támaszkodható társaik). 
{1090} A tragikus vétségnek a görög tragédiákban ábrázolt sorsmeghatározó szerepére emlékeztet, ahogy a kisnemzeti 
nacionalizmusok nagyorosz elnyomása visszaütött az államszocialista rendszer széthullásakor: a „szocialista” birodalomnak a 
racionálist meghaladó mértékben történt feldarabolását, gazdasági és kulturális kapcsolatok megszakadását, sőt, helyenként 
gyilkos testvérháborúkat eredményezve. De már az is a történelem iróniája, hogy milyen meghatározó szerepet játszott éppen 
(az orosz nagynemzeti nacionalizmusnak az egyik legtöbb áldozattal fizető) lengyel nép két fia a szovjetorosz birodalom és az 
egész európai államszocializmus végső felbomlásában, hiszen Zbigniew Brzezinski dolgozta ki azt a stratégiát, amely a 
gazdasági verseny pályájára kényszerítve a Szovjetuniót, az egész „keleti tömböt” a teljes gazdasági vereség állapotába juttatta, 
Karol Wojtyla pedig a katolikus világegyház fejévé választatván oly mértékűvé tudta növelni a Szolidaritás erkölcsi támogatását, 
hogy ezt a mozgalmat az államszocialista bürokrácia már nem tudta a régi módon letörni, s ez mind az államszocializmus 
irányítói, mind ellenfelei számára nyilvánvalóvá tette azt is, hogy a „munkásállam” nem rendelkezik többé a „munkásosztály” 
legitimáló támogatásával. 
{1091} „Tanúi vagyunk tehát a Marx-féle eszmény teljes átváltoztatásának egy olyan valósággá, amelyik a szabadon társult egyének 
önmeghatározó élettevékenységét az emberek idegen politikai erő uralma alatt kikényszerített társulásaival helyettesíti. Ezzel 
egyidejűleg súlyosan csorbul a marxi tudatos társadalmi terv fogalma (amely a szabadon társult egyének maradéktalan 
bevonásával szabályozná a társadalom összes életfolyamatát), egyoldalú, technokrata szellemben kifundált s gyakran teljesítetlenül 



maradó, puszta gazdasági terv lesz belőle. Így új alakban ugyanazokat a gazdasági meghatározókat kényszerítik rá fölülről a 
társadalomra, amelyek meghaladása a tudományos szocializmus irányadó célkitűzése volt, fogantatása pillanatától.” (Mészáros , 
2010, p. IV/51, eredeti: Mészáros, 1995, pp. 900-901). (Kiem.: K.Á. – K. G.). 
{1092} „a tőkén való túllépés kérdése a társult termelőknek azon a képességén vagy képtelenségén áll vagy bukik, hogy sikerül-e 
megteremteniük egy új – hitelesen és fönntarthatóan szocialista – ’szerves rendszert’: olyan koherens társadalmi teljességet, 
amelyik nem csupán megtöri a tőke önfenntartó szerves totalitásának ördögi körét, hanem visszafordíthatatlan, nyitott végű 
fejlődéssel helyettesíti. A szovjet típusú posztkapitalista társadalmaknak az volt a tragédiájuk, hogy nem irányozták elő 
maguknak e nehéz történelmi föladat végrehajtását.” (Mészáros, 2010, pp. III/158-159, eredeti: Mészáros, 1995, p. 621). 
{1093} Ideológiailag szembehelyezve magát a kapitalizmussal, az államszocializmus is több prekapitalista jellegzetességet is 
felmutatott (azoktól függetlenül is, amelyeket félfeudális történelmi előzményeikből hoztak magukkal). Ilyennek tekinthető 
például az állampárt „egyház”-jellege, és a társadalomszerkezeti szekularizációtól való visszalépés ahhoz a lényegében az 
európai középkort jellemző szemlélethez, amelyben a népfelség és az „isteni igazság” duális meghatározottsága érvényesül (csak 
itt az „isteni igazságot” a párt által képviselt „igazság” helyettesíti). Nem csodálható, hogy a pártideológia terjesztésében is a 
keresztény egyházak megoldásaival oly sok formai hasonlóság (sőt, közvetlen átvétel) mutatható ki. Az államszocializmusok 
számos olyan vonása pedig, amelyet a rendszerváltás óta a „szocializmus örökségének” szokás tekinteni (a tömegeknek a 
hatalomhoz való dependens viszonya, a kliensrendszer, a személyi kapcsolatoknak a piaci megfontolásokat gyakran felülíró 
jelentősége, stb.) közvetlenül a (fél)feudális előzményekből kerültek az államszocializmusokba. 
{1094} Persze az államszocializmus korszakának megnevezésére pontosabb a „nyerskommunizmusnál” a Tőkei és mások által erre 
bevezetett „politikai kommunizmus” kifejezés. (Lásd pl. Wiener, in: Krausz–Szigeti, 2007, p. 80. is). 
{1095} „Socialism has surely always meant cradle-to-grave protection for human beings: the ultimate safety net, which provides 
the beginnings of an existential freedom for everyone by providing a secure human time over and above practical or material 
necessity: the beginnings of a true individuality, by making it possible for people to live without the crippling anxieties of self-
presentation” (Jameson, 1996, p. 30). 
{1096} Ez utóbbi előnyök a korábban már iparosodott néhány országban is érvényesültek. 
{1097} Pregnáns szimbolikus példája ennek, ahogy Sztálin és a sztálinisták lelkesen átveszik az amerikai felhőkarcolók modelljét, 
ideológiailag áthangolják (többnyire kulturális intézményeket telepítenek beléjük), és egészen más szimbolikus térhasználati 
jelentéssel ruházzák fel őket. Míg a felhőkarcolók a kapitalista világban egy tömegben, egymás mellett törnek a magasba, 
egyszerre sugározva a tőke centrumainak erejét és a verseny pulzáló dinamikáját, addig a sztálini tornyok a város különböző 
pontjaira szétosztva reprezentatív zikkurátokként emelkednek; uralkodnak egy-egy területen, s számuk évtizedeken át rögzített 
(mint maguk az államszocialista viszonyok). 
{1098} „ez az iparosítás sosem szándékozott megfelelni az érintett országok senyvedő és társadalmilag jogfosztott népei 
szükségleteinek, hanem csakis a tőkekivitelhez kívánt gondoskodni korlátozatlan fölvevőpiacokról s korábban elképzelhetetlen 
szintű extraprofitot óhajtott generálni a ’modernizálás’ ideológiájának és a ’fejletlenség’ megszüntetésének álcája alatt. Már 
pusztán a tőke által mozgásba hozott anyagi és emberi erőforrások nagyságának köszönhetőn sem lehetett más az efféle 
fejlesztések általános hatása, mint fenomenális, mármint a tőke globális keretében megtermelt összprofitot tekintve. Dacára 
ugyanis minden egyoldalú fecsegésnek a ’függőségről’, nem is szólva a ’fejlesztési segélyről’ papoló, gyalázatosan szemforgató 
szónoklatokról, a nyugati tőke jóval inkább függővé vált a ’harmadik világtól’ – nyersanyagokban, energiában, tőkepiacban és 
mohón használt extraprofitban –, mint fordítva.” (Mészáros, 2010, p. IV/113, eredeti: Mészáros, 1995, p.947). És: „Ha 
figyelembe vesszük, hogy a javaknak és az értékeknek a peremterületek felől a központba történő áramlása az az eszköz, amely 
a periferizálódást elősegíti, a központi területek érdeklődésének hiánya nem szükségképpen jelent hátrányt a perifériák 
szempontjából. A tőkének a peremterületekről való kivonulása, amely a harmincas évek{beli} depressziós és a II. világháború 
utáni újjáépítési időszakot jellemezte, számos periférián éppen az önerejű fejlődés lehetőségét nyitotta meg, amely ez esetben 
nem az integráció, hanem az elszakadás ígéretét hordozta”. (Hofbauer–Komlósy. 1998, p. 89). 
{1099} A „nagynemzetek” benyomulása nem mindig közvetlen hódítás; maga az egyenlőtlen fejlődés is létrehozza. A 
„nagynemzetek” gazdasági eszközökkel biztosított hegemóniája önmagában agresszív hatású a fejletlenebbek társadalmaira; a 



nagynemzeti nacionalizmus ilyen esetekben akkor aktivizálódik (a kialakult világrend védelme – s ezzel a saját hegemónia 
fenntartása – érdekében) amikor a „kicsik” fellázadnak hátrányos helyzetük ellen. A kezdeményező azonban ilyenkor is az a 
„nagynemzeti” nacionalizmus, ami – a saját nemzeti érdekek képviseletében – a hegemóniát létrehozta. „The Third World is a 
victim of the technetronic revolution. Whether the less developed countries grow rapidly or slowly, or not at all, almost 
inevitably many of them will continue to be dominated by intensifying feelings of psychological deprivation.” (…) „At one 
time in history seemingly insoluble problems prompted fatalism because they were thought to be part of a universal condition. 
Today similar problems stimulate frustration because they are seen as a particular phenomenon by which others, more fortunate, 
are not afflicted.” (…) „Rather, their problem arises from an intensifying feeling of relative deprivation of which they are made 
more acutely aware by the spread of education and comunications. As a result, passive resignation may give way to active 
explosions of undirected anger.” (Brzezinski, 1976, pp. 36-37). (Kiem. K.Á. – K.G.) „Their economic dependence on unstable 
commodity markets and foreign capital means that their liberty is highly relative and tenuous. The result is a condition in which 
liberty seems threatened by the absence of international equality.” (Brzezinski, 1976, pp. 112-113). 
{1100} „Az utolérő fejlődés keresztülvitelének módszerei már a ’30-as évek sztálini Oroszországában világosan kikristályosodtak. 
(…) A földrajzi és hatalmi szempontból egyértelműen lehatárolt és 1945 után jelentősen kiterjesztett szovjetizált zóna az állami 
gazdaságirányítás eszközeinek alkalmazásával lehetőség szerint kivonta magát a kapitalista világgazdaság befolyása alól, és a saját 
fejlődése érdekében a világpiaccal és a kapitalista hatalmakkal folytatott cserekapcsolatok merev ellenőrzésére szorítkozott”. 
(Zimmermann, 1998, p. 51). Az autarkia azonban a modernizáció lefékeződésével járt, s amikor ennek kompenzálására 
megnyitották magukat a nyugati piac előtt, ez szükségképpen hozzájárult rendszereik erodálódásához. Erre is érvényes a 
centrum–periféria viszonyban általános törvény: „A nem egyenrangú kapcsolatok rendszerében bekövetkezett növekedés 
erősítette a perifériák függő helyzetét; az egy főre eső GDP mennyisége – mint a fejlődés fő mutatója – nem teszi lehetővé, 
hogy kimutassuk a frissen iparosodott perifériákat jellemző strukturális hiányosságokat (…) Amennyiben a növekedés 
társadalmi és regionális szempontból csak néhány modernizációs mutatóra terjed ki, akkor elősegíti a kamatoknak, a javaknak, a 
szakértelemnek és a vásárlóerőnek a központi területekre való visszaáramoltatását, de nem érinti az adott régió lakosságának 
többségét; ők tovább élik elmaradott, hagyományos életüket, miközben a periféria javainak központ felé áramlását szolgálják 
olcsó munkaerőként (és fizetetlen újratermelőkként).” (Hofbauer–Komlósy, 1998, p. 99). 
{1101} „But initially efficiency is not an absolute but a priority which may well sometimes take second place to other, no less 
rational considerations. Indeed, Sweezy and Magdoff showed years ago, about both the Chinese and Cuban revolutions, that in 
the construction of socialism, industrial production could also be thought of as a form of collective pedagogy: not merely the 
reeducation in practice of peasants, whose mentalities are to be modified by the enlarged literacy of the machine itself, but also 
the political education of factory workers in forms of self-government and autogestion.” (Jameson, 1996, p. 46). 
{1102} Ezzel kapcsolatban Luhmann elmélete alapján Pokol Béla azt hangsúlyozza, hogy a társadalmi innováció láncszerűen 
működik – a társadalom mindinkább diverzifikálódik, s az elkülönülő részek láncszerű összekapcsolódásával, a láncolaton 
végigfutó megújulással a részek jobban tudnak alkalmazkodni, mint az elkülönülés előtt –, s ez a működés „rövid” és „hosszú” 
láncokon keresztül érvényesül. A rövid lánc az egymással összefonódó gazdasági és társadalmi szükségleteket és a műszaki 
tudományos fejlődést kapcsolja össze, a hosszú lánc központjában az állami politika áll, ami a jogon, közigazgatáson keresztül 
nyúlik le a társadalmi gyakorlatig, felfelé meg a pártok, az ideológia, a tudomány közvetítenek. Az államszocializmusokban a 
rövid lánc nem működik, így csak a hosszú láncon végigfutó feszültségek tudnak hatást gyakorolni, a rövid lánc hiánya viszont 
a hosszú láncot is gyengíti. Mindez elég jól modellálja az ipar fejlődésének az államszocializmusokban meglévő strukturális 
szintű korlátait. (Csepeli–Papp–Pokol, 1987). 
{1103} A hatalom és a társadalom viszonyát nagy mértékben jellemezte az, ahogy a gazdaság mellett kialakult a „második 
gazdaság”, a hivatalosan szervezett társadalom mellett a „második társadalom”, a hivatalos nyilvánosság mellett a „második 
nyilvánosság”. Ez a hasadás egészen az egyes ember „lelkéig” elnyúlt: az államszocializmusok polgárainak nagy része olyan 
„kettős tudattal” élt, amelyben „megadta a császárnak, ami a császáré”, s közben megvoltak a maga ettől független céljai és 
törekvései. Szalai Erzsébet joggal emlegeti ennek kapcsán az egyén belső megkettőződését is. (Szalai, 2004). (Ő ezt 
összefüggésbe hozza az Erdei-féle „kettős tárasadalom” modelljével is, de úgy gondoljuk, hogy ennek itt legfeljebb mint 



„modell-hagyománynak” – és legfeljebb mint egyes habitus-elemek továbbélésének, beépülésének – lehet szerepe, hiszen 
amiről Erdei beszél, az a feudális-vidéki és tőkés-urbánus struktúra egymás mellett élése a világháború előtti Magyarországon, 
és az államszocializmus ehhez képest egy egészen újfajta megosztást hoz létre; s még ami a népi–urbánus ellentétből újraéledt a 
rendszerváltás után, az is teljesen más, mint a két világháború közti kettős struktúra, s a különbségek éppen abból a más típusú 
kettősségből adódnak, ami a hivatalosság és a társadalom viszonyában az államszocializmusok sajátos viszonyaiból következően 
alakult ki). 
{1104} Trockij is ezen az állásponton van, amikor azt hangsúlyozza, hogy „ a társadalomnak nagyobb idő-gazdaságosságot kell 
biztosítania, mint a kapitalizmus” (Trockij, 1991, p. 66). 
{1105} Ehhez a konklúzióhoz sokan mások is eljutnak. (Lásd pl. Szigeti Péter államszocializmus-elemzését: Szigeti in: Krausz–
Szigeti, 2007, p 19). 
{1106} Tudjuk, hogy hasonló irányban remélt változást ugyanebben az időben Lukács is. 
{1107} Wiener, in: Krausz–Szigeti, 2007. 
{1108} A demokrácia hiányát a vezetés időnként érdekegyeztető mechanizmusokkal próbálta helyettesíteni, de Szalai Erzsébet erre 
vonatkozó kritikájának teljesen igaza van abban, hogy egy centralizált társadalomban az érdekegyeztetés akkor is csak despotikus 
lehet, ha egyes alkuk minden fél megelégedésével zárulnak. (Szalai, in: Krausz–Szigeti, 2007, p. 68). Despotikus döntési 
rendszer viszont sosem kedvez a minden résztvevő szabad döntési felelősségét feltételező szellemi termelési mód 
kialakulásának. (És a társadalom minden szegmensére vonatkozó modernizációnak). Szalai még azt is bebizonyítja, hogy a 
hatalom hiába „egyeztet”, nem igazán képes a (valóban önálló) részérdekek beépítésére sem, amikor például a gazdasági 
reformok a nagyvállalati érdekeket önállósággal ruházzák fel, ez szétfeszíti a rendszert.( Szalai, in: Krausz–Szigeti, 2007, p. 60). 
Így azután a „modernizáció” leszűkül bizonyos technikai, (s legfeljebb irányítástechnikai) innovációkra, formai újdonságokra, s 
ezzel óhatatlanul felemás és hiányos lesz. A túlcentralizált hatalmi struktúra ráadásul sosem tudja teljes mértékben átlátni, 
kézben tartani a folyamatokat (Szalai ezért a bevett „érdekbeszámítás” kategória helyett pontosabbnak tartja 
„érdekbeszámítódásról” beszélni /Szalai, 2004/, s ez is arra utal, hogy az államszocialista rendszer saját logikájához mérten is 
rosszul teljesít). 
{1109} Amikor – az államszocializmus késői szakaszában – nyilvánvalóvá válván, hogy jelentős átalakítások, innovációk nélkül a 
rendszer menthetetlen, újra nagyobb arányban kerülnek be az adminisztratív-igazgatási szerepkörökbe innovációs és 
társadalomkritikai értelmiségiek, de ezeket már az államszocializmus szocializálta, és így eléggé gördülékenyen fel tudják venni a 
bürokrácia munkastílusát és össze tudják hangolni a bürokrácia kívánalmaival – ügyesen alárendelve azoknak – tevékenységük 
innovációs és társadalomalakító elemeit. 
{1110} Az adminisztratív-igazgatási funkciónak egyébként a lényegéhez tartozik az aktivitás, (amikor a bürokráciát irányító célok 
elbizonytalanodnak, ezért is nyilvánul meg működése diszfunkcionális, „bürokratikus”, a társadalom valóságos életműködéseit 
gúzsba kötő, öncélú aktivitások tömegében), nem véletlenül szimbolizálta Hobbes a különböző adminisztratív-igazgatási 
feladatok ellátóit a test legaktívabb szerveivel (idegek,izmok, kéz, érzékszervek). (Hobbes, 1999). 
{1111} A szétválás már az ókorban világosan megtörténik. Míg a sztoikusok világállamban gondolkodnak, a cinikusok és 
epikureusok elfordulnak az államtól, s ezzel elfogadják azt a szerepet, hogy szellemi tevékenységük „szabadon lebegő”, a 
termeléstől és az igazgatástól elkülönült legyen. (Fustel de Coulange, 1883). 
{1112} Ezt megkönnyíti az, hogy azok a kapitalista viszonyok, amelyekre az államszocializmusok ráépültek, maguk is kifejletlenek, 
„elkentek” voltak, s maga a tőkés alapviszony is legalább annyira volt absztrakt (a társadalom nagy részében konkrét 
tőkeviszonyok által kitöltetlen, s inkább csak általánosságban uralkodó), mint konkrét, a társadalom minden vonatkozását 
meghatározni képes domináns termelőmód. Ezért, mint Konrád és Szelényi fogalmaz: „A szocializmus gondolatának olyan 
társadalmi feltételek között kellett gyökeret vernie, amelyek közt az értelmiséget kevésbé korrumpálta a a piac állandó csábítása 
a különböző részérdekek kifejezésére, és ahol az empirikus munkásosztály relatíve kisebb társadalmi súlya miatt könnyebben 
lehetett a munkásosztályt annak egy olyan történetfilozófiai absztrakciójával helyettesíteni, amely most már nem tagadta a 
pártba szerveződött értelmiségnek, mint a munkásérdek igazi kifejezőjének az axiómáját” (Konrád–Szelényi, 1985, p.63). A 
bürokrácia hatalomra jutását az államszocializmusokban összefüggésbe hozzák – joggal – a térségnek már a szocialista 



forradalmakat megelőzően is erős (a polgárosodás gyengeségéből is következő) bürokratikus hagyományaival, és e bürokrácia 
hagyományos piacellenességével is (Konrád–Szelényi, 1985, p.83), megállapítva, hogy e térségben egyfajta – legalábbis időleges 
– szemléleti- és érdekegybeesés is jellemző a marginális forradalmi (társadalomkritikai) és a bürokrata (adminisztratív-igazgatási) 
értelmiség között (Konrád–Szelényi, 1985, p.84). 
{1113} Az osztálytársadalmakban – és az államszocializmusban is – a három szellemi termelői funkciót különválasztják, a szellemi 
termelési módban egyesül. A három funkció súlya ugyanakkor eltérő is a különböző társadalmakban. A kapitalizmusban az 
innovatív funkciót becsülik legtöbbre, utána következik az adminisztratív és legvégül a társadalomkritikai funkció. A 
kapitalizmus huszadik századi szakaszában azután az adminisztratív-igazgatási szempont a kapitalizmusban is az élre kerül, 
amennyiben az innováció mindinkább ennek alávetve érvényesül. A forradalmakban a társadalomkritikai funkció az első, ezt 
követi az adminisztratív-igazgatási és azt az innovatív (inter arma silent musae). Az államszocializmusban eluralkodik az 
adminisztratív-igazgatási funkció, ennek van alárendelve a társadalomkritikai és annak is az innovatív. Végül a szellemi termelési 
módban a társadalomkritikai funkció dominál, de közvetlenül összekapcsolva az innovatívval, és csak ezeknek alárendelten 
jelenhet meg az adminisztratív-igazgatási funkció. 
{1114} „azt is hangsúlyozni kell itt, hogy nem a bürokrata hozza létre a fonák {eredetiben: perverse} szovjet típusú tőkerendszert, 
bármekkora része van is ennek katasztrofális irányításában, hanem a tőke átöröklött és helyreállított posztkapitalista formája 
hozza létre saját megszemélyesítőjét a bürokrata alakjában, mint posztkapitalista ekvivalensét a korábban gazdasági kiaknázásra 
irányult tőkerendszernek, amely a magántőkést hozta létre” (Mészáros, 2010, p. III/152, eredeti: Mészáros, 1995, p. 617). 
{1115} Az abszolutizálás azért szükséges, hogy közvetlenül ez a cél tölthesse be a legfelső csúcs, a fiktív „megrendelő”, a végső 
mozgató szerepét. 
{1116} Maga Marx és voltaképpen még Lenin is a szellemi funkciók együttesében gondolkodott, és az új világ megteremtésében 
olyan szellemi termelőket feltételezett (magukra is így tekintettek), akik egyesítik magukban a három funkciót (a 
társadalomkritikai attitűd dominanciájával). Ugyanakkor létrehozták a maguk mozgalmi szervezeteit, amelyekben – főleg Lenin 
bolsevik pártjában – az adminisztratív-igazgatási funkció egyre nagyobb szerepre tett szert. Minthogy – alapvetően 
társadalomkritikai értelmiségiek lévén – a szellemi termelés szempontjából a három funkció közül ezt az adminisztratív-
igazgatási funkciót tartották a legkevésbé „szelleminek”, teendői nagy részét másoknak engedték át. De az általuk létrehozott-
irányított szervezetekben a politikai elidegenedés törvényei szerint éppen ez a funkció vált mind hangsúlyosabbá. Lenin élete 
utolsó pillanataiban hiába rettent vissza Sztálin (és az adminisztratív-igazgatási funkcióra szakosodó szellemi termelők) kialakult 
túlsúlyától, ezeket az erőket magának az általa megszervezett militáns pártnak a szükségletei hívták életre. Ugyanez vonatkozik 
az absztrakt ideának való alárendelődésre is. Sztálin önmagát (a maguk körül kultuszt építő római császárok módjára) már az 
eszme megtestesítőjének hirdette. Ez Marxtól és Lenintől elvben távol állt, de mint már fentebb hangsúlyoztuk, a gyakorlatban 
mindketten hajlottak az olyan érvelésre, amelyben az egyetlen igaz álláspontként próbálták a sajátjukat érvényesíteni (és ez az 
„egyetlen igazság prófétájának” szerep-ambíciójára utal). Ez az „egyetlen igazság” az az absztrakt és abszolút cél, amelynek 
szolgálatára az általuk alapított pártok szerveződtek, s ebben már benne van az absztrakt és abszolút célnak alárendelt 
adminisztratív-igazgatási bürokrácia uralmának képlete. Ha ők maguk nem is tették magukat kultusz tárgyává, Lenin Marxot 
már igen, s a Marx-kultusz prófétájaként közvetve annak is tápot adott, hogy Sztálin önmagát aztán a Lenin-kultusz prófétájává 
tegye, (a „próféták” „megistenülésének” hullámain pedig Sztálin már életében átlépett a „prófétáéból” az „isten” szerepébe is). 
Az egész folyamat alapja az absztrakt cél abszolútummá emelése (amelynek megszemélyesítői, megtestesítői is „abszolútumokká” 
növelhetők) 
{1117} Minden bürokrácia alapja és ősformája az adógazdaság; mint Mallet írja: „bureaucracy is, above all, the reign of the tax 
collector, the treasury, to whom a social group, large or small, delegates the power to appropriate, through civilian or military 
constraints, the surplus value created by the work of the state’s subjects. The policeman, the judge, and the soldier are in the 
last analysis only the secular arm of the treasury.” (Mallet, 1975, p. 131). 
{1118} Az államszocializmust Spengler már 1922-ben (!) az antik Egyiptomhoz hasonlította… (Egyébként a társadalmi 
alapviszonyok efféle megszemélyesítése nemcsak a despotizmusokban jellemző Gorz például ugyanezt a tőkés politikai 
vezetésről mutatja ki (Gorz, 1997). 



{1119} Ilyen társadalmi kísérletekre – mint erre sokan rámutatnak – különösen alkalmasak az olyan társadalmak, amelyekben a 
szellemi termelők jelentős része (s még az innovatív és társadalomkritikai funkciókat ellátó értelmiségiek jelentős része is) 
hivatalba-szervezett, s ahol ráadásul a polgári fejlődésben is ez az értelmiség (a „Bildungsbürgertum”) játszik meghatározó 
(helyenként a gyenge vagy hiányzó burzsoáziát helyettesítő) szerepet. Itt jegyeznénk meg, hogy az általunk hangsúlyozott három 
fő szellemi termelői funkció persze leegyszerűsítő modell, ami a valóságban nagyon sok, az adott társadalom sajátosságaiból 
adódó variációban létezhet. A konkrét társadalomelemzéseknél ezeket feltétlenül figyelembe kell venni, például amikor 
adminisztratív-igazgatási funkciók betöltőiről beszélünk, mindenképp érdemes Weber szellemében azt is megvizsgálnunk, hogy 
az adott csoport inkább jogi, inkább klerikális, vagy inkább gazdasági szemléletű-e, (Weber, 1987, p. 270), hiszen e szemléleti 
hangsúlyeltérések igen jelentős különbségeket képezhetnek az egyes társadalmak alakulásában. 
{1120} Ebben meghatározó szerepet játszik a marxisták körében kialakult dogmatikus ökonomizmus. Trockij például Marxot 
idézve hivatkozik arra, hogy a gazdaság: időgazdálkodás, ami így is van – a kapitalizmusban. Az, hogy ezt általános gazdasági 
törvénynek tekintik, az egyik elméleti alapja annak, hogy az államszocializmusokban megmarad a kapitalista jellegű 
kizsákmányolás, és hogy ezek a társadalmak nem lépnek ki a kapitalista paradigmából. Egy valóban alternatív termelési mód 
(így a szellemi termelési mód) már szükségképpen nem a munkaidőre építené a gazdaságot. 
{1121} Ebben a bolsevik vezérkar nagy része egyet is ért. 
{1122} Pontosabban a „termelési mód” lényegét rendszeresen jelzik a kapitalizmusra vonatkozóan, (Trockij is, amikor arról ír, hogy 
a kapitalizmus „a feudalizmus /…/ visszaállítása ellen termelőmódja fölényével vértezte fel magát” /Trockij, 1991, p. 181/), de 
„elkenik”, nem veszik figyelembe, amikor a saját társadalomról, az antikapitalista alternatíva megteremtésének feltételeiről van 
szó. 
{1123} Az értelmiség nagy részét úgy tűnik, Trockij a kiváltságosok közé sorolja (ezen a módon azonban nem nagyon 
magyarázható az az ádáz támadás, amit a sztálini bürokrácia az értelmiség ellen folytat). 
{1124} Minthogy az emberi jó és rossz tulajdonságok, erkölcsi minőségek minden társadalomban érvényesülnek, igen 
problematikus társadalomszerkezeti fejleményeket ezekkel magyarázni. (Trockij egyébként maga idézi Leninnek azt a 
kijelentését, hogy a politikában nem lehet a tudatra apellálni). Amikor ugyanis az ilyen emberi tulajdonságoknak az átlagosnál 
valóban nagyobb befolyása van a társadalmi viszonyokra, az annak a jele, hogy a társadalmi viszonyok olyanok, hogy kedveznek 
egyes emberi (jó vagy rossz) tulajdonságoknak. Emberi habitus és társadalmi lehetőség ilyetén összekeverése akkor jellemző, 
amikor a viszonyok elemzői nem látják át a társadalmi folyamatok lényegét, s ez paradox módon éppen az erkölcsi viszonyulás 
lehetőségét csökkenti (és az erkölcsnélküliség terjedéséhez vezet), az erkölcsi hibát a társadalmi viszonyok erejével ruházva fel. 
Ehelyett pontosan meg kell határozni, hogy mi az, ami az objektív viszonyok következménye, mert ezen az alapon lehet és kell 
azután erkölcsi elvárást is támasztani az egyes egyénekkel (mint az adott objektív viszonyokhoz szabadon döntő 
szubjektumként viszonyuló szereplőkkel) szemben, akik viszont sosem csupán passzív determináltjai ezeknek az objektív 
viszonyoknak. 
{1125} A kialakuló államszocializmus nem azért öltött kapitalisztikus vonásokat, mert vezetői elszakadtak a munkásosztálytól, 
hanem éppen azért is, mert „munkásállam” volt. (Itt megint megnyilvánul az, hogy a munkásosztály a kapitalizmus belső osztálya, 
amely ellentmondásos viszonyban van a kapitalizmussal: egyfelől éles szembenállásban a tőkével és annak politikai 
képviseletével – ezt a szembenállást növeszti a szocialista tábor létrejötte nemzetközi erőpolitikává –, ugyanakkor nem képvisel 
azzal szemben paradigmatikusan különböző alternatívát. Sztálin és köre tapasztalati-érzelmi szempontból közelebb állt az empirikus 
munkásosztályhoz, mint a munkásosztályt fetisizáló entellektüelek, ezért is volt alkalmasabb a sajátosan kapitalisztikus 
„munkásállam” kiépítésére). Az egyébként elméletileg megalapozatlan, zavaros társadalomképe talaján Trockij annyiban marad 
hűebb az eredeti antikapitalista elmélethez, hogy kijelenti, hogy a Szovjetunióban kialakult társadalmat nem szabad 
„szocializmusnak” (a kapitalizmustól különböző paradigmát képviselő) társadalomnak nevezni. (Ezt az érvét is gyengíti 
azonban, hogy mindezt egy olyan eszményített s ugyanakkor meghatározatlan „szocializmuskép” szemszögéből teszi, aminek 
lényegét a munkásfetisizmus és a forradalomfetisizmus adja. „Vezetői elárulták az októberi forradalmat, de még nem döntötték 
meg” – jelenti ki, amely kijelentésben a „forradalom” kifejezés teljesen elvont kategória; ha eltekintünk attól, hogy egy 
forradalmat nem lehet megdönteni, csak a forradalom által létrehozott hatalmat, akkor sem világos, hogy mi az a forradalom, és 



forradalmi hatalom, amely ellentétes a vezetőivel; az „elárulták a forradalmat” kifejezés használata pedig semmiben sem 
különbözik a sztálini perek szemléletétől. Amikor egy „forradalmat” éppen a vezetői „árulnak el”, akkor felmerül a gyanú, hogy 
a csalódottság, ami ezt mondatja, alapvetően abból fakad, hogy nem világos, hogy miben is állt a forradalom? Még zavarosabbá 
teszi a dolgot, hogy ha az elárult forradalmat – a forradalmi hatalmat – nem döntötték meg, akkor a konkrét államszocialista 
társadalomban valójában micsoda, hol található, miben nyilvánul meg az a forradalmi hatalom, ami áruló vezetőivel szemben 
még fennáll? Ehhez képest jóval közelebb jár az igazsághoz Wallerstein, amikor megállapítja, hogy az államszocialista rezsimek 
vezetői nem voltak „árulók”: alapvetően forradalmárok voltak, akiknek azonban alkalmazkodniuk kellett a világrendszer 
adottságaihoz, s abban nem voltak jelen a forradalmian új társadalom kialakításának feltételei. Ez nem menti fel őket az ezen 
„alkalmazkodás” közben elkövetettek erkölcsi és történelmi felelőssége alól, de jelzi, hogy a probléma sokkal átfogóbb, és 
mélyebben gyökerezik, mintsem hogy az okot pusztán egyes emberek erkölcsi minőségében kereshessük. /Lásd erről 
Wallerstein, 1998, pp. 11-12./) 
{1126} Vannak erre vonatkozó elemzései, de ezek is elég esetlegesek. Például az alábbi: „Amikor kevés az áru, a vevők sorban állni 
kényszerülnek. Mihelyt a sor túl hosszú lesz, a rend fenntartása mögött azon nyomban szükséges egy rendőr jelenléte. Ez a 
szovjet bürokrácia kiindulópontja” (Trockij, 1991, p. 84). A hiánygazdaság és a diktatúra közti ezen összefüggés bemutatása 
szellemes, és van is benne igazság: a despotikus hatalomnak valóban ily módon is kedvez a gazdaság szűkössége. Ám 
valószínűleg durva leegyszerűsítés a hiánygazdaságot ilyen típusú tudatos hatalompolitikai megfontolásokkal – s főként pusztán 
ilyenekkel – magyarázni. 
{1127} „a termelés modern feladatait illetően a szovjet igazgató-személyzet rendszerint sokkal elmaradottabb, mint a munkások” – 
írja például, (Trockij, 1991, p. 70), ez már csak azért is elég valószerűtlen, mert az „igazgató személyzetet” jelentős részben 
ugyanazok közül a munkások közül emelték ki. 
{1128} Néhol felmerülnek megalapozottabb szempontok is. Az alábbi szövegrészletben egyértelmű például, hogy a bürokráciát 
nem új osztálynak, hanem a mindenkori uralkodó osztály képviseletének tekinti. „A burzsoá társadalomban a bürokrácia annak 
a birtokos és képzett osztálynak az érdekeit képviseli, amely az adminisztráció ellenőrzésének nagy számú eszközével 
rendelkezik. A szovjet bürokrácia olyan osztály fölé emelkedett, amely alig lábalt ki a nyomorból és a sötétségből, és amelynek 
nem voltak vezérleti és uralkodói hagyományai” (Trockij, 1991, p. 180). Vagyis itt – elfogadva, hogy a „bürokrácia” a 
munkásállam bürokráciája –, azzal magyarázza a szovjetrendszerben kialakuló sajátosságait, és sajátos dominanciára jutását, 
hogy ebben a társadalomban olyan uralkodó osztályt képvisel, amely maga nem rendelkezik kellő mértékben az osztályuralom eszközeivel. 
Úgy gondoljuk, ez igen lényeges tény, ám Trockij ennél nem megy tovább, nem vonja le az ebből adódó társadalomelméleti 
konzekvenciákat. 
{1129} Amikor arról ír, hogy milyen disszonáns a NEP Szovjetoroszországában az, hogy a (közelebbről meg nem határozott) 
„progresszív kulturális egyéniséget” elnyomják, miközben a gazdasági individualizmusnak (a vállalkozásnak) teret adnak, ez 
elvezethetne az alapvető ellentét, a tőkedominancia versus szellemi termelés-dominancia felismeréséig, de erről Trockijnál nincs 
szó. Úgy tűnik, felismeri a minőségelv jelentőségét is, – „minél előbbre haladunk, annál inkább beleütközünk a minőség 
problémájába, amely árnyékként csúszik ki a bürokrácia kezéből (….) Az államosított gazdaságban a minőség feltételezi a 
termelők és a fogyasztók demokráciáját, valamint a bírálat és a kezdeményezés szabadságát”, stb. ( Trockij, 1991, p. 199) – de 
ezt a gondolatot sem viszi végig. Néhány igaz megállapítást tesz a bürokrácia természetéről, de ezek nem hatolnak túlságosan 
mélyre. Például: „A bürokrácia babonásan retteg mindattól, ami nem őt szolgálja, és amit nem ért”. (Trockij, 1991, p. 135), stb. 
A „bürokráciát” és a bürokratizmust azonban maga a sztálini ideológia is állandóan ostorozta, sőt, (amikor nem az „ellenség” 
aknamunkáját, akkor) éppen ezt nevezte meg a „bajok okaként”; a politikai „felhőrégió” bírálatával (és ez a monolitikus 
politikai rendszerben az igazgatás gyakorlatának bírálatával egyenlő), kiválóan el lehet fedni a bajok társadalomszerkezeti 

okait. 
{1130} Camustől például azt idézi, ami a szellemi termelés társadalomkritikai attitűdjének a Nem nézőpontjából való levezetése: 
annak tömör kifejezése, hogy a társadalomkritika valós alapjai mindig a Nem közérdekében gyökereznek: „Fellázadok, tehát 
vagyunk” (Gyilasz, é. n. p.37). Gyilasz „új osztály” koncepcióját lásd még: (Gyilasz, Milovan: Az új osztály, é.n. k.n.). 



{1131} Az abszolútumra vonatkozó kritikájával egyetértünk, de úgy látjuk, hogy e jogos realizmus egy másik egyoldalúság felé viszi: 
mint már több ízben hangsúlyoztuk, az eszmény megvalósíthatatlanságából nem következik, hogy az eszmény meghirdetésének 
csak negatív szerepe lehet; ellenkezőleg, az eszmény követése nagyon sok értéket hozhat létre azon az úton, ami ugyanakkor 
persze nem az eszmény megvalósításához – hanem az eszmény és az ellene ható erők valamilyen fajta eredőjéhez – vezet. Ilyen 
értelemben nem igaz, hogy az ember képtelen arra, hogy „önnön szelleméből teremtsen valamit”, sőt, éppen hogy erre képes: 
ez a szellemi termelés. Az, hogy az emberi terv szinte sosem azonos a megvalósulással, még nem teszi semmissé, vagy 
szükségképpen értéktelenné azt, ami valóságosan létrejön. Azzal már maradéktalanul egyetérthetünk, hogy „Az, (…) hogy 
bizonyos eszmék gyökeret tudnak-e verni a társadalomban és átalakító erővé tudnak-e válni az emberek és a történelem 
viszonylatában, egyáltalán nem tudományosságuktól függ, hanem attól, mennyire fejlesztik ki és juttatják a megvalósítás útjára 
az egyének és a társadalmi csoportok létfontosságú törekvéseit.” (Gyilasz, é. n. p. 63). 
{1132} A szellemi termelők nagy részében e tapasztalatok birtokában alakult ki a két társadalmi rendszer „egyik kutya, másik eb” 
megítélése, hiszen azt tapasztalták, hogy a szellemi termelést mindkét rendszer aláveti. (Bauman például így ír – elsőként az 
államszocializmusra utalva: „In the system of the first type, the intellectuals have been, so to speak, liquidated as a class, that is, 
they have been collectively expropriated of their shared function of generating and promoting the values the state and its 
subjects are expected to implement and observe. Values are now articulated by the state itself, but above all they are (in 
practice, if not in theory) by-passed as the means of societal reproduction and all but replaced by techniques of coercion, 
manipulation and panoptic control. In a system of the second type, the practical effects on the position of the intellectuals are 
virtually the same, once all the obvious differences between the two systems are granted: values have been turned into 
attributes of commodities, and otherwise rendered irrelevant. It is therefore the mechanism of the market which now takes 
upon itself the role of the judge, the opinion-maker, the verifier of values.” (Bauman, 1987, p. 124). Csakhogy míg a forradalmi 
időszakban sokan inkább egy olyan mozgalomnak rendelték magukat alá, melyről azt feltételezték, hogy az ő jövőjüket 
szolgálja, mintsem a tőkének, amelyről tudták, hogy ezzel ellentétes érdekei vannak, (mint ahogy ezt például Gouldner 
hangsúlyozza), az államszocializmus tapasztalatai nyomán éppen emiatt is fordultak aztán oly szenvedélyesen szembe a 
reményeiket megcsalató rendszerrel. 
{1133} Például az ő számára – hiszen ez már a két világrendszer második világháború utáni versenyének időszaka – teljesen 
világos, hogy az államszocializmus ha elveszíti ezt a versenyt, azért veszíti el, mert a kor marxistái, – ellentétben Marxszal – 
nem reagálják le az új tudományos felfedezéseket, vagy ha igen, gyakran elutasítóan, ha azt érzik, hogy ellentmond 
dogmatizmusuknak. (Gyilasz, é.n.). 
{1134} Ebben a „szabadon lebegő” helyzetben az államszocializmustól eltávolodott Gyilasz „szociáldemokratizálódik”; az 
akkoriban kialakuló jóléti társadalom sikereiből jámboran arra következtet, hogy a kapitalizmus békésen megindult egy 
„humanizálódó” poszt-kapitalista társadalom irányában. 
{1135} Kritikával fordul el saját, Marxból levezetett munkástanács-eszményétől is: egyrészt mert úgy látja, hogy a szocializmusban 
a párt, illetve a bürokrácia befolyása mindenképpen eluralkodik ezeken az „alulról felépülő” érdekképviseleteken, (ahogy az 
Gyilasz hazájában, Jugoszláviában is történt); másrészt (és elsősorban) pedig azért, mert nem tudnak hatást gyakorolni az 
Egészre (az egyes részek érdekeit nézik csak), és így nem lehet rájuk társadalmat alapozni. 
{1136} Jól mutatja a szükségletek erejét, hogy az állam ilyetén szükséglet-diktatúrájával szemben a család (a legerősebb 
szükségletek körül szerveződő intézményforma) erősebb ellenerőt képez, mint például az egyház. (Fehér–Heller–Márkus, 1991, 
p. 372). 
{1137} Még annak felvetéséig is eljutnak, hogy Marx hibáinak alapja, hogy nem számolt a relatív értéktöbblet megnövekedett 
szerepével – de ebből már nem vonják le azt a következtetést, hogy tehát a kapitalizmus alternatíváját a szellemi termelési 
módban kellene keresni. 
{1138} Konrád–Szelényi (1985). 
{1139} Ezáltal reagálva már a hatvannyolcas lázadásokban megnyilvánuló új szellemiségre is. 
{1140} „Az államszocializmusok nemcsak nem oldottak meg számos kérdést, így például nem szüntették meg az elidegenedést, 
nem számolták fel a társadalmi egyenlőtlenségeket, nem produkáltak egy, a polgárinál demokratikusabb politikai rendszert, 



hanem éppenséggel a politikai elnyomás, elidegenedés és gazdasági kizsákmányolás egy minőségileg új rendszerét termelték ki” 
(Konrád–Szelényi, 1985, p.8). 
{1141} Mannheimet annyiban tartják pontosabbnak, hogy ő már nem csak osztály-, hanem réteg-, csoportképviselőként is beszél 
az értelmiségről, s felruházza az értelmiséget egy ideológián túli, objektívebb tudattal is. 
{1142} Kritikájukhoz még azt is hozzátehetnék, hogy a „szerves értelmiség” koncepció képviselői általában nem elemzik kellő 
mélységben azt sem, hogy az egyes termelési módokban mit jelent, pontosan milyen formákat ölt a szellemi termelők szerves 
értelmiségiként való tevékenysége, mint termelés. 
{1143} Azt hangsúlyozzák, hogy nem lehet eltekinteni az értelmiség konkrét, az adott történelmi pillanatban betöltött, 
meghatározott szerepétől sem, de „transzcendens” funkciójától sem. „A történetfilozófia az ember nembeli lényegét keresve 
általában az értelmiség jellemzőire talál rá, olyannyira, hogy az értelmiség – önmaga számára – mint az ember legáltalánosabb, 
nembeli képe jelenik meg.” (Konrád–Szelényi, 1985, p.20-21). Ezt csak annyiban pontosítanánk, – s ennek szerepe lesz abban, 
ahol Konrád és Szelényi elmélete félrecsúszik – hogy nem az értelmiség „az ember legáltalánosabb, nembeli képe”, hanem a 
szellemi termelés, amelyet bármely társadalmi csoport bármely tagja képviselhet; az „értelmiség” pedig ugyan a szellemi termelésre 
szakosodott társadalmi csoport, de „értelmiségként” csak a polgári társadalomban kifejlődött, elidegenedett alakváltozata a 
szellemi termelőnek. (Hasonló pontatlanság az is, hogy szerintük az értelmiségi tudás attól válik azzá, ha transzkontextuális 
jellegű. /Konrád–Szelényi, 1985, p.34/, ez a „transzkontextuálissá” válás jellemzője, de szintén nem specifikuma az értelmiségi 
tevékenység termékeinek: a legtöbb emberi tevékenység termékei szert tehetnek ilyen, kontextuson túli jelentőségre, hiszen 
minden emberi tevékenységnek van kapcsolódása a nembeliséghez. Ezt később Konrádék is elismerik). 
{1144} Ugyanígy látja az értelmiséget pl. Berger és Luckmann, akik azt hangsúlyozzák, hogy a modern ipari társadalomban a 
marginalizált értelmiségi – Szelényiék is ezt a kategóriát veszik át – lesz forradalmár (lényegében attól a sértettségétől 
vezéreltetve, hogy világmagyarázata már nem uralkodó). (Berger–Luckmann, 1998). E felfogás kritikájára a harmadik fejezetben 
Shils nézetei kapcsán már tettünk kísérletet. 
{1145} A termelési mód szempontjából végzett elemzés az ő megközelítésüket sem igazán jellemzi. Használnak ugyan egy olyan 
kategóriát – a „gazdasági integrációs modell” fogalmát –, ami megfeleltethető a termelési mód fogalmának, (és magában foglalja 
az uralmi rendszert is), de maga a kategória a termelésről eltolja a hangsúlyt a politikai rendszer felé. Kétségtelen, hogy minden 
alrendszer: termelés, gazdaság, politika, tulajdon, stb. szerepet játszik egy társadalom alakulásában és kölcsönhatásban van 
egymással, de nem mindegy, hogy mit tekintünk meghatározónak, miből vezetjük le a társadalmak egymástól különböző 
lényegét. Ők megkérdőjelezik, hogy a tulajdonnak van ilyen meghatározó szerepe – ezzel egyetértünk –, de a helyére az uralmi 
módot teszik, ami még kevésbé meggyőző. 
{1146} Pontosan jelzi azt, hogy a szerzők az „értelmiséget” az osztálytársadalom szemüvegén át szemlélik, hogy értelmiség-
definíciójuk – mely szerint attól értelmiségi valaki, hogy „státusza betöltéséhez nincsen más jogcíme, csak a tudása” (Konrád–
Szelényi, 1985, p.32) – voltaképpen arra reagál, hogy az osztálytársadalmakban mindenféle egyéb (osztályalapú) jogcímek 
alapozzák meg a társadalmi státuszt. Ebből a definícióból csak két dolog következhet: az értelmiség vagy nem osztály (mert a 
tudás birtoklása nem képez osztályokat), vagy egy olyan újfajta osztály, amely osztályhatalmának alapja az eddigiektől eltérően 
éppen a tudás lesz. A definíció ugyanakkor nem mond semmit az értelmiség termelői szerepéről; egy esetleges osztály nélküli 
társadalomban betölthető funkcióiról; az értelmiség szerepét kizárólag osztályhatalmi szemszögből mérlegeli. (Az előzőhöz 
hasonló tartalmú az alábbi definíció is: „A racionális redisztribúció társadalmi struktúrájának kiépítése előtt (…) az értelmiségi 
legitimációs elvet minden társadalom alárendeli az ettől különböző uralkodó legitimációs elvnek” (Konrád–Szelényi, 1985, p. 
55). A kapitalizmusban például „az értelmiségi szaktudás legitimációjának elvét korlátozza, vagy éppen kibontakozni sem 
engedi két másik legitimációs elv érvényesülése, mégpedig a költségvetési eszközök felosztása terén a képviseleti elven nyugvó 
politikai mechanizmus szuverenitása, a magántőke politikájában pedig a tőketulajdonosok közvetlen rendelkezési joga” 
(Konrád–Szelényi, 1985, p.65). 
(A fenti definícióban „racionális redisztribúciónak” Szelényiék az államszocializmusok elosztás-centrikus gazdaságát nevezik. 
Eltekintve attól, hogy az e társadalmakban érvényesülő redisztribúciót legfeljebb „racionalistának” lehet nevezni, nem 
racionálisnak, ebben a definícióban is csak hatalmi legitimációról van szó, s nem termelői szerepről: Ráadásul amit 



hangsúlyoznak, nem specifikum: az értelmiségi legitimációs elvet az államszocializmusban is alárendelik: ez esetben az ideológia 
által megtestesített absztrakt közösségnek.) 
{1147} Például a gazdaság és a politika szocializmusbeli összefonódásáról beszélnek, s ezt szembehelyezik a piacgazdasággal, 
amelyre szerintük ezek szétválása a jellemző. Állításuk igazságtartalma magától értetődő; világos, hogy az államszocializmusban 
a gazdaság politikailag vezérelt, a politikát pedig gazdasági kényszerek terelik, s hogy a piactársadalmakban a gazdasági és 
politikai alrendszer ettől eltérően, hangsúlyozottan külön entitások, de azért nehezen vitatható, hogy a gazdaság és politika a 
piactársadalmakban is összefonódik, és a gazdasági hatalom nagy mértékben meghatározza a politikát. Vagy a feudalizmushoz 
hasonlítják a szocializmust (Konrád–Szelényi, 1985, p.45), s ez is lehetséges hasonlat, vannak egyes vonások, amelyek 
(különösen a kapitalizmussal szembeállítva) közösek feudalizmusban és szocializmusban, de az ilyen hasonlatoknak mégsincs 
sok értelmük, mert valamilyen szempontból minden más társadalmi formához hasonlít mindegyik másik, de amikor más 
szempontból hasonlítjuk össze őket, akkor meg a különbség a szembetűnő. Annak van értelme, ha kimutatom egy másik 
formáció továbbélését egy társadalomban, – s a feudális előzmények valóban továbbélnek a jelentős részben feudális 
társadalmakból kinőtt szocializmusokban – de akkor pontosan körül kell írni, hogy mi az, ami éppen ennek köszönhető. 
(Például, ahogy Mallet teszi, akinek az alábbi gondolatmenetben fontos állítása, hogy Kelet-Európa története azért alakult úgy, 
ahogy alakult, mert mire kialakult benne a polgári társadalom, annak legfőbb hatalmi pozícióit már betöltötte a nemzetközi tőke. „In 
the European states detached from the Czarist or old Austro-Hungarian empires, as in the Balkan countries recently liberated 
from the Ottoman empire, a national bourgeoisie arose too late to control primary economic development; foreign imperialist 
capital had already conquered the most important positions. Political power, in Hungary as in Poland, in Rumania as in 
Yugoslavia, took the form of an unstable equilibrium between the old bureaucracy and still strong feudal elements.” /…/ 
/Mallet.1975, p. 128/). 
{1148} Későbbi írásaikban ez már nem ilyen egyértelmű. Szelényi például Veblent idézi: „Amennyiben a szocializmus eléri az 
Egyesült Államokat (…) akkor nem valószínű, hogy az a munkásosztály közvetítésével fog megtörténni, sokkal inkább a ’mérnökök 
szovjetje’ fogja kivitelezni, a társadalom azon résztvevői, akik a termelésben és nem a Veblen által korrupt profitnak nevezett 
haszonban lesznek érdekeltek.” (Szelényi–Eyal–Townsley, 1998, p. 157).(Kiem.: K. Á. – K. G.) 
{1149} A marxi kommunizmus-eszménnyel – és az ezen eszményt a valóságon számon kérőkkel – kapcsolatban érdemes 
meghallgatni Victor Turner véleményét is, aki a „communitast”, az emberek nembeli összetartozásának megélését minden 
társadalom egyik összetevőjének tekinti. „A communitas nem képes egyedül fönnmaradni, ha megfelelőképpen gondoskodni 
akarunk az emberek anyagi és szervezeti szükségleteiről. A communitas maximalizálása kiprovokálja a struktúra 
maximalizálását, ami viszont a maga részéről forradalmi küzdelmeket indít a communitas ismételt megteremtésére” (Turner, 
2002, p. 143). Vagyis ő úgy látja, hogy mivel kétféle de egymást kiegészítő strukturális alapelv harcáról van szó, az 
államszocializmus bürokráciáját és az eszményi közösségi társadalmat nem jogos szembeállítani; a bürokrácia éppen azért is 
uralkodhatott el, mert a forradalom túlfuttatta a communitas elvet, a bürokrácia eluralkodása, túlfutása viszont szükségképpen 
váltja ki ellenzékében újra a communitas eszményítését. Az antropológus azt is megállapítja, hogy Marx is „összekeveri a 
communitast – ami az összes múltbéli és jelenbéli társadalom egy dimenziója – az archaikus vagy primitív társadalommal” 
(Turner, 2002, p.145). (Kiem.: K.Á. – K. G.). Turner álláspontja véleményünk szerint egyszerre apologetikus és forradalmi. 
Egyrészt a két alapelv „örök” harcában valószínűleg igaza van, s elméletének „forradalmi” eleme, hogy jogossá nyilvánítja a 
„communitas” eszmény nevében végrehajtott lázadásokat a bemerevedő „struktúrák” uralma ellen. Elméletének apologetikus 
része nem e tétel ellenpontja, (az, hogy adott pillanatban a bürokratizálódást is történelmi szükségszerűségnek minősíti), hanem 
az, hogy ebben a felfogásban az eszmények és igazságok relativizálásával a „nembeliséghez” való közvetlen kapcsolódás 
reménye halványodik el. (S mint ezt többször hangsúlyoztuk, ez mindig a fennálló struktúráknak kedvez). Ezt úgy lehet 
feloldani, ha a „communitast” és „a struktúraképzést” nem látjuk egymással antagonisztikus ellentétben, hanem feltételezünk 
olyan formákat is, (például a társadalomkritikai és az adminisztratív-igazgatási funkciók szintézisével) amelyekben ezek az elvek 
egyszerre követhetők. 
{1150} Igazuk van annak ábrázolásában, hogy az új hatalomnak csak a hatalom megszerzésében van szüksége a munkásosztályra és 
a parasztságra, és mihelyt ezt a célt elérte, megsemmisíti ezen osztályok lehetséges hatalmi alapjait: a parasztoktól visszaveszik a 



földet, a munkásságnak felszámolják azokat a szervezeteit, amelyek segítségével kontrollt gyakorolhatna. (A szerzők elemzése 
csak akkor válik pontatlanná, amikor az új hatalom kiépítésének társadalmi alanyát próbálják definiálni). 
{1151} Egyáltalán nincs szó arról, hogy az értelmiség bármely csoportja a nem-értelmiséggel szemben osztályviszonyba lépne, 
vagyis hogy értelmiségi létük azok nem-értelmiségi voltából származna, s még kevésbé, hogy ez az értelmiségi–nem értelmiségi viszony 
a társadalom meghatározó viszonyává válna. 
{1152} Ennek köszönhető az is, amit Szelényiék írnak, hogy az értelmiség az államszocializmusban minden korábbinál nagyobb 
tömeghatás lehetőségéhez jut. (Konrád–Szelényi, 1985, pp.162-163). 
{1153} Ebből adódóan tesznek olyan megállapításokat is, hogy az államszocializmusban a középrétegek az értelmiség „vazallusai” 
/?/ (mert utánozzák őket). (Konrád–Szelényi, 1985, p. 117). Ha belegondolunk az államszocializmus társadalmi viszonyainak 
valóságába, semmi „vazallusira” emlékeztető viszonyt nem találunk az értelmiség és a középrétegek között. Amennyiben 
vannak ilyen viszonyok, azok a hatalmat gyakorló adminisztratív-igazgatási csoport és az összes többi csoport között vannak 
(ez utóbbiba beleértve az értelmiség túlnyomó részét is). Amennyiben a középrétegek „utánozzák” az értelmiséget, ez nem 
azért van, mert nekik lennének alárendelve, hanem azért, mert ily módon igazodnak az uralkodó ideológiához, s ezáltal a politikai 
hatalom bürokrata birtokosaihoz. 
{1154} Ennek jegyében nevezik az államszocialista bürokráciát „a redisztribúció uralkodó rendjének”. (Konrád–Szelényi, 1985, p. 
119). 
{1155} Az, hogy az államszocializmusban a különböző bürokráciák összeolvadnak, egy lépés afelé, hogy a legkülönfélébb szellemi 
termelési funkciók összeolvadjanak (ami, mint láttuk, a szellemi termelési mód dominanciára jutásának feltétele). De ez az 
egyesülési folyamat megáll a bürokráciánál, vagyis nem jön létre az új termelési mód, csak egyetlen funkció dominanciája, amely 
így új termelési módnak látszik, de nem az, csak új hatalomgyakorlási forma. Vagyis megint az derül ki, hogy azt az átrendező erőt, 
amit a különböző elemek szintézise egy társadalmi formáció alapvető átalakításában, (egy új termelési mód dominanciára 
juttatásában) játszik, ez esetben csak a hatalomgyakorlás, a politika szférájában érvényesítik. 
{1156} Pontos elemzést nyújtanak az államszocializmusok döntési mechanizmusairól is (Lásd például Konrád–Szelényi, 1985, pp. 
134-136). 
{1157} E technokráciának a kortárs társadalomkritikus értelmiségiek bizonyos pozitív szerepet tulajdonítottak, de viszonyuk 
mindvégig ambivalens volt hozzá. A kapitalizmusban felemelkedő technokráciától egyfelől azt várták, hogy a kapitalizmust 
elmozdítja a szellemi termelési mód felé, másfelől azt látták, hogy térnyerésük csupán a tőke uralmának egy újabb fázisa. A 
szocializmusban a technokrácia térnyerése a reformokhoz, a diktatúra legembertelenebb módszereinek háttérbe szorulásához 
kapcsolódott, s ezért egyértelműen pozitívnak tűnt, (Mallet ezt az innovatív csoportot – különösen annak a „prágai tavaszban” 
megjelent változatát – a maga „új munkásosztályával” is összekapcsolja, de látván, hogy e csoport megnövekedett befolyása 
nem vezet ki a kapitalizmusból, s hogy az államszocializmus „technokratikus” szakasza is megmarad – az ő 
fogalomhasználatával – az államkapitalizmus egy változatának, így végül is úgy fogja fel a technokráciát, mint egy külön erőt, 
amellyel az antikapitalizmus képviselői „szövetséget kereshetnek”). Mi úgy látjuk, hogy a „technokrácia” igazából nem egy 
külön tényezője a társadalmi rendszernek, hanem csak arról van szó, hogy az adminisztratív-igazgatási értelmiség irányítása alatt 
(a kapitalizmusban is meg az államszocializmusban is) megnövekedett szerepet kaphat az innovatív értelmiség egy része, de 
sosem akkorát, hogy az a társadalmi viszonyokat döntően befolyásoló – és saját szempontjaikat hegemón szerepbe juttató – 
hatást gyakorolhasson. 
{1158} Annak mérlegelésébe ezen a ponton nem bocsátkoznánk, hogy valóban ez volt-e a „kisebb rossz”. 
{1159} Szelényiék az általuk „rendinek” nevezett uralommal szemben a „teljesítmény-érdekre” hivatkozva érvelnek (a 
„teljesítmény-elv” azonban a piaci társadalom egyik vezérelve, ezért ennek az értékrend középpontjába állítása a piaci 
társadalomhoz vezet). Konrád és Szelényi nyíltan fel is vállalják ezt az értékrendet, ezt azzal is indokolva, hogy a piac működése 
csökkentené az uralkodó „rend” előnyeit (Konrád–Szelényi, 1985, p.184). Azt sugallják, hogy ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 
hátrányban lévők hátrányai csökkennek – ez azonban koránt sincs így. A piac rehabilitációja valóban elsöpri az uralkodó 
csoport hatalmát, de a hátrányban lévők hátrányait tovább növeli; amit a rendszerkritikai értelmiség és a munkásság 
államszocializmusbeli ellenállása előkészít, az lényegében a kapitalizmus restaurációja. 



{1160} Az elithelyzet az államszocializmusban ugyan alapvetően nem mint „értelmiségieket” illeti őket, hanem mint az ideológia 
által sulykolt cél, a szellemi és fizikai munka közti határok eltörlésének (vagyis a szellemi termelési módnak) legfőbb 
letéteményeseit, (mint a szellemi termelés etalonjainak tekintett szellemi termelőket), de akkor is elithelyzet; s az már személyes 
választás (és érdekértelmezés) kérdése, hogy az egyes szellemi termelő ezt az elithelyzetet (az egyéb társadalmi 
igazságtalanságokkal együtt) fel kívánja-e számolni, vagy előnyeinek mind teljesebb élvezetére, és lehetőség szerint rögzítésére 
törekszik. (Az más kérdés, hogy az utóbbi, az elithelyzet konzerválásának vállalása már nem szellemi termelői magatartás). 
{1161} Fontos ezzel kapcsolatban Huszár Tibor a különbséget hangsúlyozó pontosítása: szerinte az államszocialista vezetés 
kiváltságos helyzete nem elithelyzet. Az ő megkülönböztetése szerint „az elit kiválasztódik, tagjainak kiemelkedését – legalábbis 
ideáltipikusan – tudáson, teljesítményen nyugvó tekintély alapozza meg, s ez szuverenitásuk forrása, míg a nómenklatúra tagjait 
kinevezik, megválasztásuk a különböző testületekbe – rendkívüli helyzetektől eltekintve – formális, az őt kinevező testület 
előzetes döntésének post festa jóváhagyása”.(Huszár, 2007, p.47). Ez azonban nem specifikus: számos olyan elit van a 
történelemben, amely ugyan tudás, teljesítmény felmutatásával „kiválasztódik”, de tagjait mégis a hatalom „nevezi ki”. (Ezért is 
volt mindig akkora jelentősége az invesztitúra-küzdelmeknek). 1. Hatalom általi kinevezés történik szinte minden prekapitalista 
társadalomban, sőt, a kapitalizmus történetének java részében is. 2. Amikor nem a hatalom választ ki, hanem a piac, bizonyos 
képességeket piaci árfolyam szerint preferálva, az sem esik feltétlenül egybe a tudáson alapuló valóságos tekintéllyel, illetve 
felmerül a kérdés, hogy mi nevezhető valódi tekintélynek, (ez természetesen csoportfüggő). 3. Bizonyos tudás, teljesítmény 
felmutatása (ha más nem, az adott rendszer működési szabályainak tudása és az erre alapozott lojalitási technikák 
„teljesítménye”) a nómenklatúra-jellegű kinevezési rendszerben is érvényesül. Ilyen értelemben minden formában jelen vannak 
a szellemi termelés mozzanatai is, még a nómenklatúra-formában is. 4. Ugyanakkor viszont kétségtelen, hogy a nómenklatúrára 
alapozott társadalmakban a lojalitás megkövetelése éppen a szellemi termelés lényegi elemeitől fosztja meg a szellemi 
termelőket, ebből a szempontból (is) kontraszelekciót hoz létre (leértékeli, a pártérdekeknek alárendeli a szellemi 
munkaköröket; (a szellemi teljesítmény, tudás helyett például jellemzővé válik „a származási kategóriák merev és differenciáltlan 
használata” /Huszár, 2007, p. 62/); s ezért fontos a megkülönböztetés, amely azt bizonyítja, hogy ezek a társadalmak a szellemi 
termelési mód szempontjából nagyon korlátozott társadalmak. (Viszont ehhez megint azonnal hozzá kell tennünk: ebből a 
szempontból erősen korlátosak a piaci társadalmak is, amelyek a szellemi termelés autonómiáját más – például piacgazdasági – 
szempontoknak rendelik alá). Huszárnak abban is igaza van, hogy a nómenklatúra-szemlélettel inkább rokoníthatóak a katonai 
elit kiválasztódásának szempontjai, (hozzátéve, hogy az államszocializmusokban még ezen, az eleve kinevezésen, fegyelmen, 
lojalitáson alapuló területen sem tudott adekvát elitkiválasztás érvényesülni), s hogy „míg az elitek rekrutációjában a 
demokratikus rendszerekben – ha változó erővel s lobbik által befolyásoltan is – a testületi elv érvényesül, az autokratikus uralom 
esetén hatásuk gyengül, a totalitárius államokban formálissá és személyfüggővé válik”. (Huszár, 2007. p. 52). 
{1162} Szelényi későbbi írásaiban is úgy látja, hogy az értelmiség átmenetileg még a kapitalista restauráció után is érvényesíti az 
államszocializmusban megalapozott „osztályhatalmát”: „azt állítjuk, hogy egyéni birtokosok hiányában az államszocializmus 
uralkodó rétegét az értelmiség más csoportjai helyettesítik, amelyek közül a technokrácia, a menedzseri elit mindössze az egyik, 
jóllehet a legerősebb összetevőt jelenti” (Szelényi–Eyal–Townsley, 1998, p. 154), s itt eltekint attól, hogy ezek az értelmiségi 
csoportok – akárcsak az államszocializmusban – csupán végrehajtó szerepet töltenek be az uralom valódi birtokosa, (a 
rendszerváltás után az azt megszerző, illetve explicitté tévő nemzetközi tőke) mellett. 
{1163} De például alapvetően éppen ez a mozzanat tartotta fenn az értelmiség elitjellegét az államszocializmus világában is. 
{1164} Szelényiék mindvégig hatalommegragadásban (és osztályuralomban) gondolkoznak, és csak abban látnak különbséget, hogy 
ki az értelmiség melyik csoportját véli az ilyen, új hatalom kiépítésére képes „új osztálynak”. „három jelentősebb áramlatot 
különböztetünk meg az új osztállyal kapcsolatos elméletek közül. Közülük az első a 19. század végén hódított, elsősorban Marx 
anarchista bírálói vallották magukénak (kiváltképpen Bakunyin és Machajski), s az irányzat a radikális, marxista, szabadúszó 
értelmiségiekben látta a jövőbeli uralkodó osztály tagjait. A menedzserizmus elméletei az általunk az új osztályról kialakított 
elméletek második nagy vonulatához tartoznak. A nyugati fejlett kapitalizmus elemzői – elsősorban az 1930-as, 1940-es és 
1950-es években – vagy a technokratákban vagy a menedzserekben vélték felfedezni azokat az új társadalmi erőket, akik fokozatosan 
átveszik a tulajdonosi rétegtől a gazdasági kulcspozíciókat. Véletlenül a szovjet típusú társadalmak bírálóinak körében 



ugyanekkor hasonló elméletek kezdték felütni a fejüket, azzal a különbséggel, hogy ott a sztálinista bürokráciát nevezték új 
osztálynak. (Gyilasz). Az új osztályról szóló elméletek harmadik hullámának az úgynevezett tudást birtokló osztály elméletét 
tekintjük. (…) Hívei úgy vélték, hogy vagy ellenkultúra (…) vagy a kritikus eszmecsere (…) az az eszköz, amelynek a 
segítségével a humán-, és természettudományos értelmiségből kialakuló kritikus értelmiség vagy egy új osztály aláássa a 
kapitalista társadalmi rendet”. (Szelényi–Eyal–Townsley, 1998, pp. 155-156). 
{1165} Vannak, akik úgy gondolják (például Castells, 2007), hogy az államszocializmus bürokráciája ugyanúgy kisajátította az 
értéktöbbletet, mint a kapitalizmusban a tőkés osztály, de ez vagy az államszocializmus viszonyainak nem-ismeretét, vagy a 
tőkés tulajdon és tőkés kisajátítás nem-értését feltételezi. Az államszocializmus úgy csípi le a maga részét a munkások-
megtermelte értéktöbbletből, ahogy a kapitalista társadalmak menedzser-rétege (legfeljebb esetenként nagyobb mértékben). A 
„tőkés” viszont – akár egyéni, akár kollektív – tulajdonolja a tőkét, vagyis – tőkés viszonyok között – a munkás munkája jog 
szerint az övé. (Ez természetesen nem érvényes olyan haszonélvezőkre, mint az államszocializmus bürokratája, a kapitalizmus 
menedzsere – kivéve, ha egyúttal tőketulajdonos is –, vagy azok a munkafelügyelők, akik szintén zsebre vághatnak valamit a 
megtermelt értéktöbbletből). 
{1166} Lásd például Szerdahelyi, (2007), p. 220. Hasonlóképpen elégtelenek az arra a kérdésre adott válaszok is, hogy az uralmon 
volt bürokrácia miért akadályozta a szellemi termelési mód kifejlődését. Itt olyan szubjektív tényezőket emlegetnek, mint az 
értelmiségiekkel szembeni bizalmatlanság és megfélemlítés, a hozzá nem értés, stb. (uo., 225) – ezek a tényezők természetesen 
jelen voltak és hatottak, de ennél sokkal mélyebb, strukturális okok hatottak a szellemi termelési mód kifejlődése ellen. 
{1167} Weber (1987). 
{1168} Amikor Weber azt hangsúlyozza, hogy a testületek akkor működnek igazán racionálisan, ha tanácsadó funkciójuk van, 
különben – mivel a végrehajtó-szervezetek nem demokratikusan épülnek fel – a reszortfelelősök satrapa-harcai dúlják szét a 
társadalmat (Weber, 1987, p. 284), akkor a bürokráciák eredendően végrehajtó természetére reagál (és közvetve arra 
figyelmeztet, hogy veszélyes, ha – akár a társadalom csúcsain, akár alsóbb szintjein – ennél nagyobb hatalomhoz jutnak). Ez 
azonban csak olyan testületekre érvényes, amelyek végrehajtásra szakosodtak. Integráló-irányító szellemi funkciók ellátói nagyon is 
tudnak testületként is működni, sőt, éppen a szellemi energiáikat szintetizáló testületben működhetnek a leghatékonyabban. 
{1169} Itt van a korábban említett Tocqueville-i megjegyzés viszonylagos igaza: az egyenlőségre irányuló társadalmi nyomás 
gyakran despotizmust hozhat létre, hiszen a korábbi egyenlőtlen viszonyok felsőbb rétegeinek kiiktatásával megürül a „csúcs”, 
és azt valóságos társadalmi bázis nélküli önjelölt türannoszok foglalhatják el, (mint ahogy az antik demokrácia hajnalán nagyon 
gyakran megtörtént); s még abban is igaza van, hogy ezeknek a türannoszoknak a legfőbb támaszává a bürokratikus szervezet 
válik. Az államszocializmusban ez a történet annyiban módosult, hogy az egyenlősítő ideológia maga került a „trónra”, ezért a valódi 
hatalom nem az itt is látszólag megjelent türannoszok kezébe került: ők csak az absztrakciónak alárendelt apparátus „első 
emberei” lehettek, és valójában (az ő személyükön és személyes döntéseiken keresztül is) ez az apparátus volt a korszak 
meghatározója, (ami onnan is látszik, hogy a türannoszi hatalmukat az apparátus megtizedelésével fenntartani próbáló 
„vezérek” halála után a rendszer, és a saját védelme érdekében a működés „vérességét” és „vezérei” személyes hatalmát 
csökkentő apparátus továbbra is ugyanúgy működött). 
{1170} A „személyi kultusz”, a vezető gigantikussá növesztett hatalma csak elfedi azt, hogy valójában egy mechanizmus uralkodik, 
amelynek a vezető csak a megszemélyesülése (és erre olyan vezetők a legalkalmasabbak, akiknek a személyisége maga is 

mechanizmusszerű: a Sztálinhoz hasonló végrehajtó, adminisztratív hajlamú személyiségek, akik úgy tudnak 

személyes döntéseket hozni, ahogy egy – lélek nélküli – gépezet is döntene). Amikor a szovjet bürokrácia a 
sztálinizmust mint „személyi kultuszt” vette bírálat alá, ezzel csak nyíltabbá tette az arctalan Mechanizmus hatalomgyakorlását, 
de úgy, hogy egyúttal a lélektelen működés nyilvánvalóvá vált negatív következményeit, azok felelősségét a mechanizmusról a 
személyre tolta át. 
{1171} Mint Szalai Erzsébet megjegyzi egy rész-racionalitás túlhajtása az egészet irracionálissá teszi. (Szalai, 2006). 
{1172} Ahogy Virno megfogalmazza: az absztrakt „általános intellektus” megtestesüléseként. „The peculiar publicness of Intellect, 
deprived of any expression of its own by that labor that nonetheless claims it as a productive force, manifests itself indirectly 
within the realm of the State through the hypertrophic growth of administrative apparatuses. (…) it represents an authoritarian 



concretion of general intellect, the point of fusion between knowledge and command, the reverse image of excess 
cooperation.” (Virno, Paolo: Virtuosity and Revolution: The Political Theory of Exodus, in Virno–Hardt, 1996, pp.195-196 ). 
{1173} Amikor egy termelőmód sajátosságainak még csak absztrakciója valóságos társadalmi tényező, ez önmagában is 
szélsőségesen embertelen megnyilvánulási formákban jelentkezik. Többször szóltunk már arról, hogy a polgári társadalom, a 

haszonelvű termelési mód első megjelenésformájával a kortársak az uzsorás (az absztrakt „haszonszerzés” nyers-

durva érvényesítője) alakjában találkoztak (lásd Shakespeare Shylockját, Molière Harpagonját); mert még nem volt 

kifejlett polgári társadalom, a pénztőke még nem egyesült a termelő tőkével, tehát nem volt polgári termelés sem, 

nem volt polgári erkölcs, polgári intézmények, stb. Az absztrakt termelőmódból, társadalomszervezési elvből akkor lesz 
„emberi” (viszonylagosan humanizált) létforma, amikor az emberi lét legkülönfélébb területein megjelenik, s miközben – hogy 
a polgári társadalom példájánál maradjunk – az ember polgárosul, eközben a „polgári” emberiesül. Ugyanez vonatkozik a 
szellemi termelési módra is. A többi szellemi tevékenységformával még nem egyesült adminisztratív-igazgatási tevékenység a 
szellemi tevékenységnek még csak az absztrakciójára épül; emberivé akkor válik, amikor a szellemi termelési móddal adekvát 
intézményformák, erkölcsök, gazdasági tevékenységek, stb. kiépülnek a társadalomban, s amikor a többi szellemi termelői 
funkcióval egyesülve maga az adminisztratív-igazgatási funkció is a „helyére kerül”. 
{1174} A szocialista tábor többi diktátora is hasonlóképp járt el, de ők kevésbé tudták kézben tartani ezt a szervezetet, mert az 
orosz államvédelem az összes többi fölé volt rendelve, s így az egyes országok „vezéreit” mindig fenyegette az, hogy saját 
„öklük” – ha a Nagy Testvér úgy akarja, ellenük fordul. 
{1175} Az államvédelem súlyát jól jelzi, hogy mindvégig ez maradt az államszocializmus legépebben megőrzött, s egyik 
leghatékonyabbnak tekintett szervezete, ezért is emelte a rendszer végső válságának jeleit érzékelve a Szovjetunióban az 
uralkodó bürokrácia a legfelsőbb pozícióba éppen e szervezet vezetőjét, a rendszerváltást pedig oly módon készítették elő, hogy 
utána a szovjet utódállamok jelentős részében szintén e szervezet korifeusai és támogatottjai kerülhettek a legfőbb vezető 
helyzetébe. 
{1176} Ezen ideologikus, a forradalmi mozgósításhoz (majd a forradalom erőszakát államosító terrorhoz) illő elemek gyengülése 
ez esetben nyilvánvaló összefüggést mutat a bürokratikus szakszerűség (a mindennapi igazgatási teendők) felértékelődésével. 
{1177} A centralizmus csökkenése azonban sosem és semmilyen szinten sem jelentett valódi decentralizációt, inkább csak a 
centralizmus szintjeinek szaporodását (két vagy többszintű centralizációt), az egyes szinteken pedig – Weber idézett 
megjegyzésének megfelelően „hűbéries” viszonyok, vagy „satrapa-despotizmusok” kialakulását. (Lásd erről például: Huszár, 
2007, p. 93). 
{1178} Természetesen a harmadik fontos kiváltó okot, a megszállás elleni szabadságharcot nem vették figyelembe, hiszen ezt 
egyrészt nem tekintették a saját problémájuknak, másrészt pedig a megszállás és a külső irányítás tényén nem kívántak 
változtatni, (legfeljebb a figyelem előteréből hátrébb vonták jelenlétük megnyilvánulásait). 
{1179} „Mindvégig ’kádárizmusról’ beszélünk, mert ugyan a ’kádárizmus’ jellegét nagymértékben a hruscsovi politika határozta 
meg, a hruscsovi politikát végül is csak Magyarországon (vagy legkövetkezetesebben Magyarországon) sikerült végigfuttatni 
(…) – túlmenve Hruscsov eredeti törekvésein is –; s így a magyar kísérlet vált a ’reformkommunista’ modell ’klasszikus útjává’, 
akkor is, ha elméleti alternatívát, s ilyen értelemben bármiféle ’izmust’ a Kádár-korszak semmiképpen sem képviselt”. 
(Kapitány–Kapitány, 1993/1, p. 45. 5lj.) Mint látni fogjuk, a cseh kísérlet – bizonyos hasonlóságai ellenére – egészen más irányt 
jelentett. 
{1180} E középcsoportok egy része – s paradox módon éppen az a része, amely egy fajta (kis)kapitalizmust képvisel a rendszeren 
belül – a kádárizmus struktúrájában relatíve jobb helyzetben van, mint a nyílt kapitalizmusban. „A magánvállalkozásokon 
alapuló kapitalista gazdaságokban egy mesterember, a sarki fűszeres vagy egy kis étterem tulajdonosa tipikusan a közepes 
jövedelmi kategóriába tartozik. A krónikus hiánygazdaság körülményei közepette azonban ugyanezek a tevékenységek a 
legmagasabb jövedelmi kategóriába röpítik ezeket az embereket. Nem azért, mintha különlegesen ügyesek vagy mohók 
lennének, hanem szolgáltatásaik szűkössége miatt. Az ár, amelyet termékeikért és szolgáltatásaikért kapnak, éppen a piactisztító ár 
a gazdaságnak abban a kis szegmensében, ahol igazi piac működik. Hálásak lehetnek az állami tulajdonú szektornak, valamint a 
költségvetési és a pénzügyi rendszernek, amelyek olyan keresleti-kínálati viszonyokat eredményeznek, hogy a szabadpiaci árak 



jóval magasabbak, mint az állami tulajdonú szektor hivatalos árai.” (Kornai, 2007/b, p. 37). Ezek a „kapitalista” elemek 
átmenetileg a rendszer stabilitásának fő hordozói közé kerülnek, (az más kérdés, hogy a tőke expanzív természete, növekedési 
vágya következtében később többségük egyre inkább a piac teljes felszabadítását, a kapitalizmus teljes restaurációját érzi 
érdekének – amelynek bekövetkeztével viszont aztán sokan közülük végül is „vesztessé” válnak). De a szocializmusban játszott 
sajátos szerepük és sikerük egyúttal a tőkés gazdaság fölényét is bizonyítja az államszocializmussal szemben. 
{1181} „A mobilitásnak a modern társadalmakban három fő útja van: a tőkés, a szellemi és a hivatalnoki mobilitás. A tőkés 
mobilitás elé a rendszer korlátokat állított, a szellemit szintén korlátok között engedte csak érvényesülni: a {párt}állam iránti 
lojalitás követelményei ugyanakkor a társadalom minden szintjén utat nyitottak a hivatalnoki mentalitás útján való 
felemelkedésnek. Nemcsak annyiban, hogy hivatalnokká, káderré a társadalom minden rétegéből ’fel’ lehetett emelkedni, de 
annyiban is, hogy e mobilitási út kitüntetett út volt. Bár a hivatalnoki karrier lehetőségét sokan elutasították, igazi hatalmi 
pozíciót ez nyújtott, s ily módon a szellemi – s olykor a gazdasági – karriert tovább lehetett fokozni a hivatalnoki emelkedés 
csatornáiba való ’átzsilipelődéssel’.” (Kapitány–Kapitány, 1993/1, p. 39). Konrád és Szelényi azt emelik ki, hogy az 
államszocializmusban az értelmiségi tudás konvertálhatósága hasonló szerepet játszott, mint a kapitalizmusban a piaci 
tőkemozgás (Konrád–Szelényi, 1985). Ez igaz, ha a hivatalnoki jellegű mobilizációra gondolunk, de abban nem az „értelmiségi 
tudás” a lényeg, hanem – annak egy nagyon korlátozott formája – a hivatalnoki alkalmazkodás. A kádárizmusban (és nem az 
államszocializmus egészében) valóban megnőtt ugyan az ebben a tágabb értelemben vett értelmiségi tudás szerepe is, 
(Konrádék nyilván e tapasztalatukat vetítik ki a rendszer egészére) de sosem volt meghatározó. 
{1182} Az a „realizmus”, amivel a kádárizmus önmagát jellemezte, mindig is „a világot ’jól elkormányzó’ adminisztráció eszménye. 
Ám a ’realista” politika nem feltétlenül racionális is egyben. A lehetőségekkel számolás eredményezhet ésszerű lépéseket, de 
nem szükségképpen vezet el azokhoz. Az ésszerűség van, amikor radikális változtatásokat kíván. A ’realista’ viszont alapvetően 
konzervatív. Ezzel függ össze, hogy a Kádár-politika tulajdonképpen egyetlen nagy társadalmi csoporttal nem tudott igazán mit 
kezdeni: a mindenkori ifjúsággal”. (Kapitány–Kapitány, 1993/1, p. 39). Ehhez hozzá kell tenni: ugyanakkor ez a 
konzervatívizmus nem jelenti az adott társadalom valóságos múltjával, és annak megőrzendő értékeivel való kapcsolatot. „A 
’valóságos’ társadalmi rétegeknek szerves kapcsolatuk van a múlttal: Magyarország nemesi, paraszti, polgári, értelmiségi múltja 
(…) az egyes rétegekben átörökítődik. A hivatalnoknak azonban csak elődje van, múltat nem örökít, éppen azért, mert 
időtlenül ugyanazt csinálja, amit – a legkülönfélébb rétegekből eredő, s a hivatalban csak elszemélytelenedő – elődei és utódai: 
de tevékenysége egyáltalán nem épül rá azok tevékenységére, hiszen feladatai jelenre orientáltak: a mindenkori hic et nunc-ra 
épülő igazgatási feladatok”. (Kapitány–Kapitány, 1993/1, p. 52, 44 lj.). György Péter a kádárizmus lényegének többek között a 
múlt gyökereinek elvágását, a történelem iránti közönyt tartja, de azt is kiemeli, hogy hiába jelenorientált, társadalmában 
ugyanakkor az adott valóság is érzékelhetetlenné válik. (György, 2005). 
{1183} A „külön magyar utat”, mint erre már a 1089. lábjegyzetben utaltunk, a szocialista tábor fenntartani kívánt „egysége”, és a 
szovjet hegemóniának való alávetettség, az ehhez való „politikus” igazodás következtében sohasem hangsúlyozták, (sőt, 
explicite tagadták), implicit módon azonban a belső propaganda nagy mértékben sugallta annak az összes többi államszocialista 
országgal szembeni előnyeit, és ezt félig-meddig a Nyugat számára is sikerült egyértelművé tenni. (Félig-meddig, mert a Nyugat 
nagyon sokáig egyenértékű „különutasságként” kezelte Kádár-Magyarország „liberálisabb” légkörét Ceausescu Romániájának a 
külön érdekeket jobban hangsúlyozó „nemzeti” szocializmusával). 
{1184} „The essential difference between the so-called socialist states and the Western capitalist states is less the question of 
property relations (though private property has given a dominant economic class a disproportionate degree of political power) 
than the character of the polity, the way the citizenry conceives of the public household” (…) „In the Soviet Union, coercion is 
openly used to accumulate capital (wages are held down, strikes are forbidden), and a new bureaucratic class has benefited. The 
Soviet Union has been able to do this because of the combination of ideology (the promise of a Communist utopia) and terror 
(the secret police) which a totalitarian or quasi-totalitarian state can employ. (With the current waning of ideology, and in the 
inability to maintain total terror, the Communist Party risks losing its legitimacy unless it can find new ways of expanding its 
basse of power and including other members of the managerial class in the crucial decision making.)” (Bell, 1976, p. 231). 



{1185} {az államszocializmus ’reformerei’} „önellentmondásos vállalkozásuk révén, hogy ’átépítsék’ a szovjet rendszert, anélkül hogy 
megváltoztatnák magát a struktúrát, mint a hierarchikus társadalmi munkamegosztás megtestesülését – éppúgy, amiként a 
szociáldemokrácia akarta megreformálni a kapitalizmust, anélkül hogy megváltoztatná kapitalista lényegét – arra ítélték ezt a rendszert, 
hogy egyik válságból a másikba tántorogjon.” (Mészáros, 2008, p. 19). 
{1186} „A ’68-as nyugati értelmiségnek a ’68-as Prága felé orientálódása egyértelmű jelzés ebben a tekintetben.” „A tőke reakciója 
ez volt: támogatni a ’prágai tavaszban’ azt, hogy az gyengíti a Szovjetuniót, de nem megvédeni a Szovjetunióval szemben. Ha 
pedig valami csoda folytán Dubčekék próbálkozása tartósabban fennmaradna, azonnal kísérletet kell tenni a tőke világába való 
betagozására, nehogy életképes alternatívává, ’harmadik úttá’ fejlődjék. A főszereplő nagyhatalmak számára egyértelmű volt a 
továbbiak ’vagy-vagy’-a: nem tekinthető véletlennek, hogy a ’testvéri segítségnyújtásra’ akkor és éppen akkor került sor, amikor 
az újságok rövidhírben adták tudtul a Csehszlovákia és a Világbank közti tárgyalásokat.” (Kapitány–Kapitány, 1993/1, p. 49, 29 
é 30. lj.) 
{1187} Mivel a szocialista disztribúció nem hatékony és szűkített újratermelést eredményez, ezért feltételezi, hogy „a tőke 
’részesítése’ az értéktöbbletből az erőforrások hatékony elosztásának motorja” (Szalai, 2006, p. 80). 
{1188} „Consumer goods were rare, expensive, and of mediocre quality, but work was most of time not very tiring. The material 
handled by the workers was antiquated, but they worked routinely with it as they had learned to do ten or twenty years before. 
(…) Paradoxically, the socialist bureaucracy, after having exalted constructive effort in its ascendant phase, after having 
distributed medals to the ‘Stakhanovists’ and ‘Oudarniks’, had come to the point of letting laziness and an ‘I don’t give a damn’ 
attitude corrode all the gears of production.” (Mallet,1975, p.140) 
{1189} „Az ún. szocialista eredeti tőkefelhalmozás szakaszának, illetve a később hivatalosan is ’sztálinizmusnak’ nevezett és 
bizonyos önkritikával illetett korszaknak a szenvedései, (…) emberek sokaságának tapasztalatai szerint az államnak voltak 
’köszönhetők’ (…) {Erre is épülve} A ’frizsider-szocializmus’ (…) korszakában az államtól való függés, az állam általánosan 
észlelhető mindenhatósága vált az elégedetlenség és az ellenállási szellem (potenciális) forrásává. A tömegtársadalom szellemi 
szűkössége és a ’takarékra állított’ fogyasztói társadalom szociális üressége újólag megerősítette a kételyt, hogy vajon kívánatos-
e és helyettesíthető-e a kapitalista magántulajdon társadalmától való eltérés ezen az áron – legalábbis hosszabb távon – 
képviselhető-e. Amikor az államszocialista társadalom legkésőbb a ’80-as évek kezdetétől anyagi értelemben is válságba került, a 
rendszert bíráló ellenzék gondolkodásából és a lakosság többségének a stagnáló vagy éppenséggel csökkenő életszínvonal miatti 
elégedetlenségéből egyre inkább a rendszer megkérdőjelezése adódott”. Épp azok a fejlemények, amelyekkel a rendszer 
stabilizálta magát (a piaci elemek, az életszínvonal-emelkedés, és az életszínvonal emelésére irányuló szükségletek „termelése”, a 
liberálisabb érintkezési viszonyok, stb.) hozzájárultak a rendszer egyetlen lényegi alapja, (az adminisztratív-igazgatási bürokrácia 
által uralt) állam stabilitásának aláásásához. „A baloldali irányultságú rendszerkritikai gondolkodásban {is} ennek megfelelően a 
termelőknek az állami túlhatalomtól való tényleges megszabadítása foglalta el az első helyet, mégpedig a társadalom 
demokratizálása formájában. E felfogásban a demokrácia mint az uralkodó viszonyok ellenkoncepciója, illetve bírálata 
természetesen nem a magántulajdon visszaállítását és az ezzel járó polgári demokratikus különbségtételt kívánta a politikai és a 
társadalmi szféra között.” (Zimmermann, 1998, pp. 55-56). 
{1190} A mindenki tulajdonossá tételének eszményével szemben felsorakoztatott egyik érv a természeti javak végessége, ez 
azonban egyáltalán nem érv a mindenkire kiterjedő igazságos elosztással szemben (legfeljebb annyit mond, hogy az egyes 
emberek tulajdona-tulajdonrésze nem növelhető korlátlanul). A szellemi termelési módban különben is értelemszerűen egyre 
növekszik a szellemi termeléssel létrehozott javak aránya, s ezen belül a szellemi természetű – tehát korlátlan mennyiségben 
tulajdonolható, a tulajdonlással el nem fogyasztott – javak mennyisége is. 
{1191} Bár természetesen a különböző „közösségi” tulajdonok egymástól is nagyon különbözőek, és 1. sok esetben „befelé” ugyan 
valóban köztulajdonosok, tehát minden tagjuk egyaránt az, „kifelé” azonban jelentős tulajdonosi egyenlőtlenséget képviselnek 
(például kollektíve elnyomnak, s tulajdonuk kiszolgálására késztetnek más kollektívákat); 2. ahol a köztulajdonon belül, a mellett 
megjelennek magántulajdonok is, (mint például az antikvitásban), ez magát a köztulajdont is teljesen átformálja, átértelmezi. 
{1192} Így aztán ezen a szinten nem is jöhetett létre „közösség” sem. A kisközösségi szerveződéseket nagy mértékben akadályozta 
a rendszer, de ilyen kisközösségek még így is inkább létrejöttek az államszocializmusokban: a „nagy közösség”, a társult 



termelők eredetileg elképzelt társadalma azonban nem jöhetett létre, hiszen ennek a „nagy közösségnek” a képviseletét 
sajátította ki az igazgatási-adminisztratív termelők „élcsapata”. Szigeti Péter ezt úgy fogalmazza meg, hogy (valamennyire) volt 
közvetlen közösségiség (Szigeti, in: Krausz–Szigeti, 2007, p. 21-22), de ezt nem kísérte az állam gyökeres társadalmasítása (Szigeti, in: 
Krausz–Szigeti, 2007, p. 22). 
{1193} Az itt megvalósuló speciális viszonyt a tulajdonhoz jól érzékelteti az államszocializmus összeomlása utáni privatizáció: 
egyrészt az államirányításban biztosított előnyök végül a kiváltságosok számára azt is lehetővé tették, hogy az állami tulajdon 
széthordásakor nagy arányban éppen ők váljanak valódi tulajdonossá, másrészt pontosan érzékelhető a lehetőségeknek az a 
különbsége, amelyeknek ezek az emberek állami menedzserekként, illetve a rendszerváltás után valódi magántulajdonosként birtokában 
lehettek 
{1194} Ha elfogadjuk azt az állítást, hogy a tulajdonviszonyok csak a termelési viszonyok jogi kifejeződése (Marx, 1965, MEM, 13), 
vagyis hogy a különböző tulajdonlási formák adekvátak a különböző termelési módokkal, akkor a szellemi termelési mód (a 
negyedik–ötödik fejezetben jellemzett) természetével adekvát tulajdonlási forma valami olyasmi, mint erről még lesz szó, ami 
leginkább a szövetkezeti tulajdonra emlékeztet. 
{1195} A személyi tulajdont a magántulajdontól lényegében az különbözteti meg, hogy mindkettő tulajdonosa individuumként van 
meghatározva, de a magántulajdon nem esik olyan korlátozás alá, amely kizárja e tulajdon mások kizsákmányolására való 
felhasználását. A magántulajdonnal kapcsolatban számos félreérthető meghatározás született. Tamás Gáspár Miklós például azt 
írja: „a magántulajdon a tőkés rendszerben azt jelenti, hogy a termelőerők el vannak választva a termelőeszközöktől, amelyek 
mások tulajdonában vannak, s a termelés csak az élőmunka és a termelőeszközök szintéziséből keletkezhet, s ezt úgy lehet 
elérni, hogy a munkások eladják munkaidejüket a termelőeszközök tulajdonosainak. Ebből a szemszögből közömbös (bár más 
perspektívából persze korántsem), hogy a termelőeszközök tulajdonosa, tehát az értéktöbblet elsajátítója – ha más mint a termelő – 
magánszemély, részvénytársaság, befektetési alap, bank vagy maga az állam (Tamás, 2008, p.106). Ez a definíció érthető úgy, 
hogy az állami tulajdon, az elidegenedett köztulajdon = „magántulajdon”, de a magántulajdonos által végzett saját munka nem 
az. Persze a szerzőnek joga van így definiálni a magántulajdont, amelynek valóban fontos része, hogy a termelőeszközöktől 
elválasztott termelők munkaerejének megvételével gyarapodik, s abban is igaza van a szerzőnek, hogy a magántulajdon mindig 
viszony (és mindig feltételezi a viszony másik oldalán a tulajdonból kizártakat is). De a definícióban nem maradhat tartalom 
nélkül a „magán” fogalma sem: az állami tulajdon igazodhat egy magántulajdonos társadalom viszonyaihoz, (s működtetői 
felfoghatják az államot a magántulajdonos társadalom egyik tulajdonos-individuumaként), de tulajdonát akkor is érdemes 
megkülönböztetni az egyének és csoportok magántulajdonától. A kurzivált pontosításokkal igaz, amit Tamás állít, de így 
viszont nem a magántulajdon definíciója; a tőkés magántulajdoné sem, mert nem definiálja a magántulajdon, mint viszony 
lényegét, hogy tudniillik az értéktöbblet végső soron magánelsajátítást szolgál (akkor is, ha rögtön visszaforgatja, de magán cél 
érdekében forgatja vissza: ugyanez az állami tulajdon esetében nem ilyen egyértelmű; a tőkés állam esetében sem). A fő 
probléma azonban az, hogy a tulajdonforma ugyan igen lényeges eleme a termelési módnak, de csak a termelési módból 
vezethető le, (s ilyen levezetés híján csak az absztrakció szférájában lebeg), míg a termelési mód (amelynek kibomlása feltételez 
meghatározott tulajdonviszonyokat) magából a tulajdonviszonyból nem levezethető. 
{1196} Amikor Marx az utópistákat „kispolgárinak” minősítette, ez volt az első skizma az antikapitalizmus történetében. S bár az 
utópisták szükségképpen kudarcosak, mert csak kistulajdonra nyilván nem lehet felépíteni modern, komplikált társadalmat, de a 
kistulajdon tagadása is ugyanilyen tévedés. A kistulajdonok nagyon jól betagozódhatnak például egy, a koncentrált 
termelőeszközök köztulajdonán alapuló rendszerbe (ahogy ez például az államszocializmus magyar reformkorszakában a 
háztájival történt), s így mindkét oldal (igazsága) érvényesül. 
{1197} S mindkettő mögött kimutatja valódi lényegként a prostitúciót (amelyet másutt is a magántulajdon elidegenítő, 
elembertelenítő természetének metaforájaként, a rendszer „titkaként” jellemez). 
{1198} Vannak egyébként olyan marxi szövegek, amelyek éppen ilyen értelemben beszélnek a magántulajdont tagadó társadalom 
tulajdonformájáról.: „A tőkés termelőmód azonban a természeti folyamatok szükségszerűségével teremti meg saját tagadását. 
Ez a tagadás tagadása. Az új tagadás nem állítja vissza a magántulajdont, de helyreállítja az egyéni tulajdont a tőkés korszak 



vívmányai: a kooperáció és a föld, valamint a munka által termelt termelőeszközök köztulajdona alapján”. (Marx, 1951, I/824). 
Itt úgy tűnik, a köztulajdon alapján álló egyéni tulajdon Marx számára is az eszményi forma. 
{1199} Férfi és nő egyenrangúsága az államszocializmusnak is meghatározó eszménye, mégsem érvényesül benne igazán. Mészáros 
István úgy látja, hogy „A posztkapitalista társadalmakban a nők általában ténylegesen emancipálódhatnak addig a fokig, hogy 
bármilyen foglalkozást választhatnak. Csakugyan megtehetik ezt, rendszerint ugyanolyan bérezési besorolásban, mint férfi 
kollégáik. Azonfölül, ha dolgozó anyák, jócskán följavított föltételeket is élvezhetnek, bölcsődékkel és óvodákkal, hogy 
könnyebben és gyorsabban térhessenek vissza a teljes munkaidejű munkaerő-állományba. Ám az, amit találón a nők ’második 
műszakjának’ neveznek, ami a munkahelyükről való hazatértük után kezdődik, csak még nagyobb hangsúlyt ad mindezen 
vívmányok problematikus voltának, beleértve azt a sajátságos ’politikai porhintést’, amit ezekben a társadalmakban gyakoroltak, 
s ami mit sem változtathatott a fönnálló erőviszonyokon s a nőknek a strukturálisan alárendelt munkaerőn belül játszott 
alárendelt szerepén. Mindez csak arra volt jó, hogy élesen rávilágítson: a nők emancipációjának történelmi ügyében nem 
lehetséges haladás anélkül, hogy kihívást ne intéznénk a tőke uralma ellen, ennek minden formájában.” (Mészáros, 2008, p. 
336). S az „egyenrangúság” még annál is kevésbé volt idilli, mint ahogy azt Mészáros a tőkés társadalmakbeli, gyakran még 
kevésbé egyenrangú viszonyok fényében ábrázolja. 
{1200} „De már magában a munkában is sokkal többről van szó (mint formális hasonlóságról munka és etika között). Mindegy, 
mennyire tudatosítja ezt a munka elvégzője, ebben a folyamatban önmagát, mint az emberi nem tagját, és ezzel magát az 
emberi nemet alkotja meg. Sőt, bízvást állíthatjuk: az önlegyőzés küzdelmes útja az ösztönök természeti determináltságától a 
tudatos önuralomig az egyetlen reális út a valódi emberi szabadsághoz (…) az önmagunk, eredetileg pusztán szerves lényünk 
fölötti uralom kivívása teljes bizonyossággal a szabadság aktusa , a szabadság egyik alapja az emberi élet számára. Itt találkoznak 
az emberi lét nembeliségének és a szabadságnak a problémakörei:a nem (Gattung) pusztán organikus némaságának legyőzése, 
továbbvitele artikulált, önmagát fejlesztő, társadalmi lénnyé formálódó emberi nemmé – ontológiailag genetikusan nézve – 
ugyanaz az aktus, mint a szabadság létrejöttéé. (…)a legszellemibb és legmagasabb rendű szabadságot is ugyanazokkal a 
módszerekkel kell kivívni, mint a legkezdetlegesebb munka esetében, és hogy eredménye, a tudat mégoly magas fokán is, végső 
soron ugyanazt tartalmazza: a nembeli egyén uralmát pusztán természeti, partikuláris egyedisége fölött.” (Mészáros, 2009, p. II/139, erdeti: 
Mészáros, 1995, pp. 401-402).(Az idézet forrása: Lukács, 1976, pp. 131, 132). 
{1201} Egy ház például személyi tulajdon mindaddig, amíg a benne való létért nem kényszerítenek másokat fizetésre vagy 
szolgáltatásra (mert akkor már magántulajdonként funkcionál). A ház annál jobb személyi tulajdon, minél inkább segíti 
tulajdonosát az aktív életben, s a felelős tulajdonos maga is állandóan növeli a ház lehetőségeit (mind praktikus, mind esztétikai 
„képességeit”), s ezzel a Nem lehetőségeit is (például azzal, hogy használhatóbb lakhelyet hagy utódaira). Elhanyagolása, egyes 
részeinek kihasználatlansága azonban rosszul használt személyi tulajdonná teszi, s bár a személyi tulajdon lényegéhez tartozik, 
hogy senkinek sincs joga azt az egyéntől elvenni, a közösség figyelmeztetheti az egyént a tulajdonával szembeni felelősségre. 
{1202} Ez a személyi tulajdon kiterjesztése, egyesítése: a kifejlett emberegyén magát a közösséget is akkor tudja valóban 
közösségének érezni, ha személyisége kiterjesztésének (és nem korlátozójának) foghatja fel; ez a másik oldalról úgy néz ki, hogy 
a közösség saját érdekének az őt alkotó személyiségek minél gazdagabb kifejlődését tekinti. 
{1203} Garnham – Benhabibtól kölcsönözve kategóriáit – integracionista és participacionista kommunitarizmusról beszél; az egyik 
a tagjait egyesítő köztulajdon alapján áll, a másik optimális formában az alulról felépülő konszenzusos köztulajdonosságot 
jelenti; a kettő véleményünk szerint nemhogy nincs ellentétben egymással, de kölcsönösen feltételezi a másik szempontot. A két 
szervezőelv összeegyeztetése viszont természetesen igen összetett feladat. 
{1204} Az az érv, hogy a magántulajdon a vállalkozás hajtóereje és magántulajdon nélkül nincs vállalkozás sem, nem állja meg a 
helyét: a klasszikus vállalkozói magatartás is nagyon jól elképzelhető olyan társulásos formákban is, amelyek közös tulajdonába 
a vállalkozó képességű egyének mintegy apportként viszik be vállalkozói ötleteiket, közösen megállapodva az eredmények 
elosztásában. Azt nyilván semmilyen társadalomban sem lehet elkerülni, hogy „potyalesők” próbálják kihasználni az 
élelmeseket, de az ilyen visszaélések csökkentésének is igen sokféle technikája van. A köztulajdon és a vállalkozói szemlélet 
összeegyeztetésére Liska Tibornak már a hatvanas évek végén voltak javaslatai; bizonyára lehetségesek még az ő rendszerénél 
egyszerűbb és spontánabbul életre hívható/létrejövő megoldások is. 



{1205} Korábban hangsúlyoztuk, hogy a tulajdonosság a demokráciának is feltétele. A demokrácia, a „népuralom” nem azt jelenti, 
hogy a „nép” a maga elnyomottságában, megfosztottságában kap véleménynyilvánítási jogot, hiszen az elnyomott a döntéshez 
kellő ismeretektől és egyéb feltételektől is meg van fosztva; hanem éppen ezt a megfosztottságot kell megszüntetni – ezt az 
államszocializmus egyáltalán nem tette meg, (s e tekintetben csak úgy próbált „igazságot tenni”, hogy a korábbi tulajdonosok 
tömegeit is megfosztotta tulajdonuktól). 
{1206} Foucault éles szemmel mutat rá arra az összefüggésre, ami a technológiai fejlődés (és annak iránya), egyes társadalomszerkezeti 
változások és az ideológiai célkitűzések között tapasztalható. A betegségek és gyógymódok történetének kapcsán írja, hogy a 18. 
században párhuzamosan jelent meg a papság analógiájára létrehozott orvosi kar és a betegségek eltűnésének utópiája, továbbá 
párhuzamot állapít meg a korabeli politikai ideológia és az orvosi technológia között is (Foucault, 2000, p. 136). A szintén a 
papság analógiájára létrehozott sztálini bürokrácia és a kommunista ideológia viszonyában hasonló a párhuzamosság. 
{1207} Talán nem tévedünk, ha úgy véljük, éppen ezért is tekintette Lukács haláláig a legnagyobb megoldatlan kérdésnek egy 
marxista etika megteremtését. 
{1208} Aki el tudta fogadni korábbi értelmezésünket az államszocialista bürokrácia azon meghatározó sajátosságáról, hogy e 
bürokrácia lényege egy fiktív, absztrakt nézőpont végrehajtó szolgálata, a Lukács által képviselt filozófiai képletben ennek 
pontos mására ismerhet. 
{1209} „…úgy írja le Lukács a marxi elmélet korszakos irányelveit, mint amelyek közvetlenül a tudatosság szerepére 
összpontosulnak, s arra a következtetésre jut: ’A <szellemi vezetés> nem lehet más, mint a társadalom fejlődésének öntudatossá 
tevése.’ {Lukács: Utam Marxhoz, Magvető, Bp, 1971, p. 202}. Azonfölül a tudatosság Lukács által alkalmazott modellje szerint, 
’az ember erkölcsi önismerete, pl. a felelősségérzet, a lelkiismeret tényében {jelenik meg}, szemben a természettudományok 
megismerésmódjával, amikor a megismert tárgy teljes megismertsége dacára is örökre idegen marad a megismerő alanytól.” A 
tudatosság ilyen fölfogásával összhangban úgy érvelhetett tehát, hogy ’a tárgy és az alany között való különbség megszűnik, és 
ennek következtében megszűnik a különbség elmélet és gyakorlat között. Az elmélet, anélkül hogy tisztaságából, 
elfogulatlanságából és igazságából bármit is veszítene, cselekvéssé, gyakorlattá válik.” (Mészáros, 2009, pp. II/32-33, eredeti: 
Mészáros, 1995, p. 297). „A Történelem és osztálytudatra jellemző javíthatatlan ’szubsztitucionizmus’ következményeképpen (…) 
az derült ki Lukács azonos szubjektum-objektumáról, hogy teljességgel elvont, és Sollen-szerű (vagyis afféle ’kell lennie’), – 
jóllehet evilági – szupraindividuális entitás: egy erkölcsi imperatívusz hordozójaként hiposztazált, nagybetűs Párt. Igazából mi sem 
lehetett volna idegenebb a társadalmi anyagcsere-ellenőrzés szocialista módjától, mint az azonos szubjektum-objektum – mint 
hierarchiát reprodukáló koncepció – hegeli problematikája.” (Mészáros, 2008, p. 64). „Lukács, amikor szigorúan morális 
mandátum jegyében határozta meg a Párt raison d’être-jét, olyan megoldásokat próbált meg kieszelni, amelyeket arra szánt, hogy 
fölülkerekedjenek nem csupán a fojtogató anyagi tehetetlenségen, hanem, ami az ő számára fontosabb volt: a politikai 
félresiklás és bürokratizálódás veszélyén – a ’régi típusú párt’ szilárdan elutasított módozatain – is. Mindazonáltal Lukács 
azonos szubjektum-objektumáról – a proletariátusról, a hozzá tartozó ’totalitás álláspontjával’ – végső soron kiderült, hogy ez 
nem a munkásosztály, hanem a Párt.” (Mészáros, 2008, p. 65). „valami furcsa kettős posztulátummal van itt dolgunk, s ez a 
tényleges helyzettel való elvont szembefordulást képviseli. 
▪ Először: a proletariátus ’valóságos’ (’nem-pszichológiai’) osztálytudata erkölcsi parancsolattá változik, amelyhez igazodniuk 
kell a munkásoknak történelmi küldetésük teljesítése során. 
▪ Másodszor: a párt akként posztulálódik, mint ’az osztálytudat cselekvő és szervezett alakja’, föltéve, ha képes és meg is akar 
felelni lényegi jellemzője erkölcsi meghatározásának – morális ereje abból fakad, hogy ’a harcoló proletariátus etikájának 
hordozója’ –, és ennélfogva ’megszolgálja a bizalmat’, amely elengedhetetlen az ő föltételhez kötött történelmi megbízatásának 
teljesítéséhez.” (Mészáros, 2009, pp. II/57-58, eredeti: Mészáros, 1995, p. 313). 
„totalitás-szemléletű osztálytudatot tulajdonít a munkásosztálynak – belső megosztást jelentő rétegződése és a tőke hatalma előtt 
behódoló alávetettsége dacára, amit elismert Lukács –, a pártra pedig kiosztja azt a szerepet, hogy e tudat valódi hordozója 
legyen, a nemzetközi kommunista mozgalom szűk látókörű ’realizmusának’ és bürokratizálódásának világosan fölismerhető és 
szerfölött zavaró tendenciái ellenére.” (Mészáros, 2009, p. 68, eredeti: Mészáros, 1995, p. 321). Mészáros Lukács álláspontját 
azzal magyarázza, hogy „Ott volt előtte egy sikeres forradalom bizonyítéka – az egyetlen továbbélő forradalomé –, s ő annak 



módját kutatta, hogyan is lehetne általánosítani azt, amiben a föltételeit látta a siker biztosítékának, szemben a tőkés Nyugat 
anyagilag fejlettebb világával, ahol ő és szocialista társai szükségképp vereséget szenvedtek.” (Mészáros, 2008, p. 68). 
{Lukács komoly kritikai fenntartásai ellenére} „lényegében véve mégis kritikátlan magatartáshoz jutott el, ámde saját érvelésének 
belső logikája révén, nem pedig a sztálinista intézményes nyomás eredményeképpen. E logikának három fő alkotóeleme volt: 
▪ (1) a hegeli ’azonos szubjektum-objektum’ fogalmának átvétele és a proletariátussal mint a történelem gyökeresen új kollektív 
szubjektumával való azonosítása; 
▪ (2) a ’totalitás álláspontjának’ velejáró posztulátuma s a proletariátus osztálytudatának való tulajdonítása; 
▪ (3) a fönti kettő parancsoló erejű beteljesedése az eszményített pártban, mint amely az erkölcs és az ismeret valódi 
megtestesítője s ezáltal a gyakorlati ’közvetítés ember és történelem között’.” (Mészáros, 2009, p. II/78, eredeti: Mészáros, 
1995, p. 327). 
„Lukácsnak azért volt szüksége rá, hogy posztulálja ’a történelem azonos szubjektum-objektumát’, hogy véghezvigye a 
’folyamatnak’ ezt a behelyettesítő megszemélyesítését, két legyet ütve egy csapásra. Egyfelől, az azonos szubjektum-objektumot 
– ami a tudatosan végzett történelmi átalakítás folyamatával válik egyazon jelentésűvé – egyenlőnek lehet venni a ’hozzárendelt 
osztálytudattal’, ezt pedig át lehet vinni az élcsapat-pártra, hiszen ez ’az osztálytudat tevékeny megtestesítője’. Másfelől 
ugyanakkor a valóságosan adott proletariátus a történelmi folyamat ’hordozójaként’ jellemezhető (ennek szükségszerű 
kibontakozásában), ezáltal kiiktatva a forradalmi osztály nem-forradalmi viselkedésével járó nehézségeket. Ekképpen 
megnyugtató módon olyan történelmi cselekvőerővel van dolgunk, amelyik még akkor is forradalmi, amikor a valóságban nem 
forradalmi, s tudatos még akkor is, ha ’teljesen tudattalan’.” (Mészáros, 2009, pp. 133-134, eredeti: Mészáros, 1995, p. 366). 
{1210} Már ez is problematikus; mint Mészáros is figyelmeztet: „Marx szerint az osztály – a ’magáért-való’ is – szükségszerűen az 
előtörténethez kötődik. Következésképp egy tudatos totalitásszemlélet osztályalapon, a szemben álló osztályok közti minőségi 
különbségek ellenére, mindvégig problematikus fogalom marad”. (Mészáros, 2009, p. II/75, eredeti: Mészáros, 1995, p. 325). 
{1211} Mindezt Lukács később némileg revideálta, de évtizedekig ez határozta meg gondolkodását, s mindazokét, akikre hatott. 
Jellemző, hogy éppen a lényegében sztálinista „Történelem és osztálytudat” vált Lukács legnépszerűbb és legidézettebb 
művévé, és az őt megtagadó tanítványai is sokkal elutasítóbbak voltak pl. az „Ontológiával” szemben, mert a „Történelem és 
osztálytudat” elitizmusa az ő szemléletüknek is megfelelt (még posztlukácsista korszakukban is). Nem véletlen, hogy ezek az 
elitista értelmiségiek oly könnyen meneteltek át (a pártállami elittel szembefordulva, de e tekintetben velük együtt, és az 
elitszerep őrzésében tőlük nem különbözve) ebből a sztálinista gyökerű pozícióból a rekapitalizáció ideológusainak 
szerepkörébe (ahol már nem a Párt, hanem az elitértelmiségiek közvélekedése az irányadó)… 
{1212} Lukács a második világháború után megpróbálta (legalább) a művészi szabadság egy minimumát védeni a párt által előírt 
szolgai dogmakövetés kényszereitől, és azt hitte, a sztálinista szimbolikában is elfogadható érvet talált, amikor a művész 
pártosságát a „partizánéhoz” hasonlította, aki a pártirányítástól ideiglenesen elszakadva, a „saját szakállára” is képes helyesen, 
elkötelezetten, a „kommunista” célok jegyében cselekedni, (s hogy a művészt nem reguláris katonának, hanem ilyen elkötelezett 
partizánnak kell tekinteni).. Lukács rosszul mérte fel a helyzetet, hiszen a „hős partizánok” hivatalos tömjénezése ellenére a 
reguláris irányítástól elszakadt – s különösen a bekerítésbe került s onnan kitört – partizánokat Sztálin mélységes gyanakvással 
kezelte (hiszen „senki sem tudhatja, mi történt közben velük, nem szervezte-e be őket az ellenség”) s tömegesen küldte őket a 
Gulágra. (A némely kérdésben önálló véleményt formáló, s ezáltal vele szembekerülő jugoszláv partizánokat meg egyenesen az 
„ellenség láncos kutyáinak” titulálta). A sztálinizmus tehát nem méltányolhatta Lukács partizánelméletét, (mint ahogy nem 
méltányolhatta a központi irányítástól való bármily kicsiny eltérés, függetlenedés semmilyen formáját sem). 
{1213} „a párt Lukács-féle eszményítése nem az ő állítólagos ’behódolásának’ következménye ’a sztálinista ortodoxia előtt’.” (…) 
„a párt Lukács-féle tagadhatatlan eszményítése csakis a szerző szellemi eszmélésének jegyében fejthető meg, s ennek 
középpontjában fejlődésének már igen korai szakaszától kezdve a történetileg megkívánt erkölcsi cselekvőerő fogalma állt: olyan 
cselekvőerő, amely képes megfelelni az olyannyira szükséges gyökeres megújulás kívánalmának a ’kiteljesedett bűnösség 
korában’.” (Mészáros, 2009, pp. 129, 130, eredeti: Mészáros, 1995, p. 377). 
{1214} Az államszocializmus erkölcs-nélküliségének egyik szemléleti alapja az uralkodó szerepbe került materialista determinizmus, 
a másik, hogy a szabad akaratot a szocializmus (mint szükségszerűség) választásának tekintik: vagyis ebben a felfogásban a 



szabadság is determinált. Mindez nemcsak filozófiai álláspontokban nyilvánul meg, hanem a mindennapi élet megannyi területére 
vonatkozó jellegzetes véleményekben is. Amikor például a bűnözést társadalmi viszonyoknak tulajdonítják (s elsősorban 
azoknak) – ezzel olykor szinte fel is mentve a bűnelkövetőket –, ezzel lefokozzák az erkölcsi választás lehetőségét (jóllehet annak 
mindig van tere: a nyomorban lévő sem válik szükségképpen bűnözővé). Pedig egy társadalmi rendszer csak főbb jellemzőinek 
erkölcsi jellegű választásától válik működővé. 
{1215} Minthogy azonban azonosulása pusztán szubjektív aktus, ezért megítélése is ki van téve a szubjektivitásnak: bármikor 
kétségbevonható. Ennek is köszönhető, hogy a pártállami rendszerekben az önalárendelő azonosuláson még át nem esett 
„társutasok” általában kedveltebbek a hatalom szemszögéből, mint azok, akik már azonosultak, s ezért önként kitették magukat 
a mindennapi megmérettetésnek: azonosulásuk mértéke, őszintesége vajon elegendő-e? 
{1216} „Az objektív tényezők fontosságát következetesen kisebbítette Lukács, hogy elfogadhatóbb legyen direkt ideológiai 
alapállása egyfajta eszményített proletár osztálytudatra és ennek ’cselekvő, látható és szervezett alakjára, az éppígy eszményített 
pártra.” (Mészáros, 2009, pp. 67-68, eredeti: Mészáros, 1995, p. 320). 
{1217} Mint a negyedik fejezetben láthattuk, a „szellemnek” éppen az a lényege, hogy kettős természetű: egyszerre a Nem 
szelleme, és a nembeliség közvetítője az egyénhez, és az egyén szelleme, (amelyben benne van a nembeliség mozzanata). A 
lényeg az, hogy ez a „kettő” ugyanaz a dolog, (és ez adja minden „szellemi” tevékenység tartalmát). Ha a pártállamnak lenne 
„szelleme”, ebből nem részesíti az egyént: bizonyos helyzetekben felruházza az egyént azzal a hatalommal, hogy képviselje a 
pártállamot (mint egy komisszár a csapatoknál), de nem engedi meg, hogy az egyén azt hihesse, hogy bármikor képes a 
pártállam szellemének képviseletére: feladatait mindig a „párttól” (és/vagy „az államtól”) kell (újra és újra) megkapnia. Másfelől 
azt pedig végképp nem ismerik el, hogy az egyénnek eleve lehet olyan „szelleme”, amiben éppen egyedisége által van meg a 
„nembeli”, (hiszen akkor e nembeliség nevében az egyén bármikor felülbírálhatná a Párt, az Állam partikuláris szempontjait). 
{1218} Ha alaposabban megvizsgáljuk, hogyan is képzelhette Lukács ezt a „felemelkedést”, emögött megtalálhatjuk a képzés, 
tanulás „modelljét”, s ez elvben nem teljesen hamis, hiszen valóban a szellem fejlesztése teszi mind inkább lehetővé az egyén 
szellemi (azaz a nembeliséggel őt összekötő) cselekvését. A vertikális dimenzió (annak feltételezése, hogy a Törvény” valahol 
„fent” van az egyénhez képest) azonban egyrészt arról árulkodik, hogy szolgai önalárendelésről van szó: akkor leszek „méltó” 
(és nem „partikuláris”) ha ezzel a „fenttel” azonosulok; másrészt, mint a negyedik fejezetben elemeztük, ott van benne egy 
jókora elitizmus is: vannak, akik képesek erre a „felemelkedésre”, ők, a „jó tanulók”, a „jó szolgák” mintegy kiérdemlik, hogy 
„fent” legyenek a partikularitásban ragadókhoz képest. Ily módon a lukácsi elmélet a pártállam hierarchikus rendjét is igazoló 
ideológia. (S nem véletlen, hogy ha a „felemelkedést” tanulásnak fogjuk fel, akkor a „tanulók” tömegeivel szemben az 
államszocializmusok mindenkori vezetői a „Nagy Tanítók”). 
{1219} „Ha a szocialista projektum egyáltalában el akart érni valamit, úgy kellett meghatároznia magát, mint a történetileg 
elidegenedett ellenőrzés funkciójának visszaruházását a társadalomtestre – a ’társult termelőkre’ – éspedig minden vonatkozásban. 
Más szóval a szocialista projektumnak a társadalmi anyagcsere-ellenőrzés minőségileg más módjaként kell megvalósulnia: olyanképpen 
kell ezt kialakítaniuk az egyéneknek, hogy ne lehessen tőlük elidegenedetté tenni. E tekintetben csakis olyan ellenőrzési mód lehet 
sikeres, amelyik képes az egyének egymással és a természettel folytatott közvetítő cserekapcsolatainak anyagi és szellemi 
funkcióit nem fölülről szabályozni”. (Mészáros, 2008, pp. 74). 
{1220} Elmélet és gyakorlat szembekerülésének elméleti alapja az empirikus munkásságnak az elméleti ideáltól való távolsága. Ha a 
szellemi termelőt tekintenék a társadalmi átalakulás alanyának, nem állna fenn ez az ellentmondás, (és nem lenne szükség 
közvetítőre sem). Az elidegenedett párt éppen azért léphetett (a feladatra eleve alkalmatlanul) a „közvetítő” szerepébe, mert a 
bolsevik hatalomátvétellel létrejött társadalmi forma egészében (sem elméletileg, sem gyakorlatilag) nem a szellemi termelés 
társadalma volt. 
{1221} Ezt a féligazságot sok, egymással ideológiai szempontból élesen szemben álló elemző hirdette egyetértésben az elmúlt 
évtizedek folyamán. Az államszocializmusok ellenfelei és kritikusai annak bizonyítékaként, hogy e rendszerek nem meghaladói 
a kapitalizmusnak, hanem fejletlenebbek azoknál; az államszocializmus apologétái pedig ezzel indokolták a rendszer kudarcait 
éppúgy, mint például a „kemény kéz”, a diktatúra szükségességét. Az alternatíva lehetőségének tagadása azonban mindkét 
esetben csupán a saját álláspont (illetve az általuk képviselt társadalmi-politikai rendszer) apológiája. 



{1222} Ne szépítsük a dolgot: a csíraformában megjelenő társadalmak az illető társadalmi forma lényegi vonásait viselik magukon. Az 
uzsorás nemcsak első alakváltozata a tőkésnek, hanem mindvégig lényege is. De a társadalom, amikor érzékeli az új hátrányos 
vonásait, kifejleszti azokat a hatásukban mérséklő erőket is, amelyek e hátrányokkal szemben általános emberi, nembeli 
értékeket képviselnek, (és egyúttal erősítik az új paradigma logikáját). Így jelenik meg a korai-nyers „uzsorás” polgár kora után a 
polgári morál és egyáltalán a szabadságelv, ami miatt aztán a polgári társadalom nem csak hatékonyabb, de emberibb is lesz 
előzményeinél. A dialektika két irányú: az adott társadalom új, haladó, lelkesítő elvei elválaszthatatlanok az újfajta 
embertelenségtől, ugyanakkor az újfajta embertelenség mindig az ember újfajta kiteljesedésének forrása is. Ugyanez 
feltételezhető a szellemi termelési mód esetében is. Az első forma az államszocializmus szörnyű diktatúrája. Valószínűleg a 
diktatúra-hajlam is a szellemi termelés lényegéhez tartozik, mert a szellemi termelés a társadalomszervezésben elvek 
érvényesítését jelenti, s az elvek (mint általános célok, absztrakciók) szükségképpen hajlamosak diktatórikusakká lenni. Éppen 
ezért a szellemi termelési mód kifejlésének lényeges része olyan mechanizmusok kialakulása, amelyek harmonizálnak a szellemi 
termelési mód logikájával, de ellentétesek a diktatórikus törekvésekkel, korlátozzák annak veszélyeit. Ezek a mechanizmusok 
mindenképpen a szellemi termelési mód szintén lényegi (de a diktatórikus hajlammal éppen ellentétes) szemléleti 
sajátosságaival: a humanizmus elveivel és a személyiség kifejlésével, védelmével kapcsolatosak. A dolgok dialektikus természete 
folytán a szellemi termelési mód társadalma sem lesz Édenkert. Amit remélni lehet tőle az az, ami eddig mindig bekövetkezett a 
történelemben: az emberi társadalom sosem váltódott meg ellentmondásaitól, de minden paradigmaváltáskor visszaszorította 
az előző paradigma ellentmondásait, s bár újakat hozott magával, a saját ellentmondásai által már fejlődésképtelenné tett 
korábbinál jobb is lett egy kicsit. 
{1223} Az adekvát erkölcs kifejlődése, mint több ízben hangsúlyoztuk, alapfeltétele minden társadalmi 

paradigmaváltásnak. Ez egyrészt az új termelési mód szemléletével harmonizáló és az új életviszonyok 

élethelyzeteinek kihívásaira megnyugtató választ adó erkölcsi elvek megjelenését és koherens rendszerré 

összeállását (majd ezt az erkölcsi rendszert „az emberi” szinonimájává tévő tömeges elfogadását) feltételezi, 

másrészt olyan intézményrendszer kifejlődését, amely biztosítja ezen erkölcsi rend működőképességét a 

társadalomban. (Ez természetesen nem azt jelenti, hogy most már az emberek mind és mindenben az új erkölcs szerint élnek, 
hanem csak azt, hogy a társadalmi rend intézményes szabályozásai kompatibilis kereteket biztosítanak ehhez; lehetővé teszik, hogy 
így éljenek). Ilyen tömegesen elfogadott erkölcsi elv-rendszer és ilyen intézményrendszer kifejlése nélkül nincs új társadalmi 
paradigma, ezért is volt végzetes belsővé tett közvetlen demokrácia és a közvetlen demokráciát belsővé tevő intézményrendszer 
nélkül „kommunizmust építeni”, a szellem jelentőségének elfogadása és az ezt megalapozó intézményrendszer nélkül a szellemi 
termelési mód társadalma felé tapogatózni. Az államszocializmus bukásának egyik oka mindenképpen az erkölcsi megalapozás 
(a nembeli értékekre alapozás) hiánya. Egyetlen értéket, az egyenlőség értékét (azt is lényegében mennyiségi szemlélettel, és lefelé 
nivellálva) kiragadtak, és erre alapozták a „szocialista erkölcsöt”, ami így nem lehetett „erkölcs”: nem adott választ egy sor 
egyéb erkölcsi kérdésre, amit csak a nembeliség alapján lehet megválaszolni, (s mellesleg az igazságos egyenlőség kérdésére 
sem). 
{1224} Az ideológia szerepét az államszocializmusokban megfigyeltek alapján jellemzi Bell: „Why an ideology lingers on and grows 
even stronger, long after its initial congruence with a social movement as disappeared, is a complicated, instance of the 
sociology of domination: (…) the ideology of egalitarian Communism in the Soviet Union, half a century after the revolution, 
to justify the rise of a new class. In such situations, the ideology carries with it the authority and sanctity of the past; it has been 
instilled into the child and becomes the only conceptual map of the world as well as of the moral norms of conduct. Often, 
though the original rethoric and symbols remain, the content has been subtly redefined, over time, to justify the established 
social codes and social controls that buttress the social power of the predominant class. This is the functional component of an 
ideology. But there is a cognitive or intellectual component as well. It is in character of ideologies not only to reflect or justify 
an underlying reality but, once launched, to take on a life of their own. A truly powerful ideology opens up a new vision of life 
to the imagination; once formulated, it remains part of the moral repertoire to be drawn upon by intellectuals, theologians, or 
moralists as part of the range of possibilities open to mankind.” (Bell, 1976, pp. 60-61). 



{1225} Castells, (2007), 80-81. Egy rendszert meg lehet változtatni, le lehet váltani az alapjaiul szolgáló alapelvek kiiktatásával és a 
társadalom új alapokon való rendszerré szervezésével, s főként a kettő együttesével, s mindehhez szükséges az ideológia; csak 
éppen semmit sem ér, ha az igazán radikális változások csak az ideológiában következnek be. 
{1226} Az efféle koraszülött társadalmak – minthogy az új társadalomnak még csak egyik területe, egyik funkciója dominál bennük 
– nem is tekinthetők teljesen az új paradigma részének. Amennyiben újak, a régihez igazodnak; illetve a réginek egy új 
változatát képviselik: ahhoz, hogy valóban az új paradigma határozza meg vonásaikat, nem elég az, ha az új képviselőinek 
egyetlen frakciója kerül meghatározó helyzetbe. Ilyenkor az egyetlen, domináns helyzetben lévő frakció – Itáliában a bankároké, 
az államszocializmusban a bürokratáké – tevékenységét olyan csoportok működésével kényszerül összekötni, amelyek még a 
régi paradigmát képviselik. Az itáliai reneszánsz városai még legalább annyira a feudális társadalom részei, mint amennyire 
„kapitalisták”. Az államszocializmusok (azon említett sajátosságukon kívül, hogy részei egy őket is magukba foglaló kapitalista 
világrendszernek) belső sajátosságaikat tekintve ebben az értelemben mutatkoznak „államkapitalizmusnak”. 
{1227} Itt egyes társadalmi rétegek gyengeségére-kifejletlenségére gondolva… 
{1228} Felvethető a kérdés, hogy az egyén önérvényesítése kapcsán miért csak agressziót és voluntarizmust emlegetünk, hiszen az 
egyén önérvényesítésének számos más, sokkal szociábilisebb módja is van. Csakhogy a rendszer-nélküliség mindig a nyers erő 
érvényesítésének, s ezáltal az agressziónak kedvez. Bár a hosszú távú érintkezésben a kooperatív stratégiák mindig sikeresebbek 
mint az agresszívak, a jelenorientáltság átmenetileg mindig az agresszívabbat hozza kedvező helyzetbe, márpedig a politika 
gyakorlata – legyen ideológiája bármily nagy mértékben jövő-, vagy múlt-orientált – mindig jelencentrikus. 
{1229} Az államszocializmus gyakorlata többet ártott egy kapitalizmuson túli társadalom lehetőségének, mint ezen alternatíva 
kapitalista ellenfelei. Castells – sokakkal együtt – joggal hangsúlyozza ebben a bolsevik kísérlet súlyos történelmi felelősségét. 
(Castells, 2007, pp.78-79). 
{1230} Castells, (2006). 
{1231} Ahhoz talán elég volt az absztrakt „osztályuralom”, hogy egyfajta absztrakt közösségtudatot fenntartson (amilyen Castells 
„szovjet identitása”), de konkrét közösségek és konkrét aktivitási lehetőségek nélkül természetesen az „osztálynak” nincs 
semmiféle „magáértvalósága”. 
{1232} A munkásság „öntudatának” kívülről-felülről való indukálása pedig (ahogy az az ideológiában megjelent) nem valóságos 
megoldás. „A társult termelők önállóságát előirányozni tudatuk kívülről s kiváltképp fölülről való ’kifejlesztésével’ nyilvánvaló (és 
gyakorlati következményeiben tökéletesen abszurd) önellentmondás”. (Mészáros, 2009, p. 178, eredeti: Mészáros, 1995, p. 396). 
{1233} A társadalom szociológiai összetételére vonatkoztatva „ez a tőke logikája szerint úgy fogalmazódik meg, hogy ’Kelet-
Európában értelmiségi túlképzés történt’.” (Kapitány–Kapitány, 1998, p. 66. 41 lj). De nemcsak szociális sajátosságról és 
arányeltolódásról van szó. A különbség lényege a szemléletben van, amelynek ideológiai megalapozását még a rendszer olyan 
ellenfelei is, mint Brzezinski, efféle elismerő szavakkal jellemzik: „Marxism, disseminated on the popular level in the form of 
communism, represented a major advance in man’s ability to conceptualize his relationship to his world. It ended an epoch in 
man’s history that might be called that of historical unconsciousness. It gave man a sense of the social dynamic and stimulated 
a conscious concern with it. In spite of its materialistic determinism, it carried – and that was the source of much of its appeal – 
an essentially ethical message. It did so on the basis of a doctrine that asserted that it was derived from a totally rational method 
of inquiry. (Brzezinski, 1976, p. 83). 
{1234} Mészárosnál ez úgy jelenik meg, hogy: „az egyik fő ellentmondás, amelyik szétrobbantotta a szovjet tőkerendszert, az volt, 
hogy vaskos bizalommal épített államára az óhajtott, ámde kivihetetlen hibajavító cselekvést illetően. Mozgósította a szovjet 
államot a termelés társadalmasításának erőltetett fokozására, – hogy képes legyen politikai úton maximalizálni a többletmunka 
kiaknázását –, és ugyanakkor minden rendelkezésére álló eszközzel megpróbálta, mintha mi sem történt volna 1917 óta, 
elfojtani a növekvő társadalmasodásból szükségképpen fakadó következményeket a munka potenciális fölszabadítására nézve.” 
(Mészáros, 2008, p. 123) 
{1235} Persze az irányító bürokrácia tőlük való félelmei következtében az ifjúságnak, – és főleg a bürokrácia hatalmát legitimáló 
munkásságnak – volt módja a nyomásgyakorlásra és bizonyos engedmények kicsikarására, de ezek (mint ezt Magyarországon 
például Héthy és Makó írásai vagy egyes szociográfiák oly érzékletesen bemutatták) túlnyomórészt politikai háttéralkuk 



formájában (az ifjúság esetében az életforma-lehetőségek tágításában) jelentkeztek; ezeket a nyomásgyakorlásokat sosem 
engedték politizálódni, (sőt, a nyilvánosságban megjelenni sem) vagyis sosem engedték, hogy (a munkásságnak és az ifjúságnak 
ezek a nyomásgyakorlásai) nyílt társadalom-alakító aktivitás formáját öltsék. 
{1236} „The Soviet lag is unmistakable in computers, transistors, lasers, pulsars, and plastics, as well as in the equally important 
areas of management techniques, labor relations, psychology, sociology, economic theory, and systems analysis” – állapítja meg 
a „verseny” utolsó fázisában Zbigniew Brzezinski. (Brzezinski, 1976, p. 157). 
{1237} A magyar 1956-ban ez a lehetőség még kevésbé körvonalazódott: 56-nak az volt az egyik legnagyobb gyengesége, amit 
legfőbb erejének tartanak: a népfelkelés egysége. Ebben az egységes, a sztálinista rendszert elsöprő fellépésben ugyanis 
összemosódtak a nagyon különböző, egymással ellentétes motivációk és célkövetések, s így utólag nem igen látható, hogy 
milyen irányban, milyen alternatíva felé mozgott volna a magyar társadalom, ha szabadságharcát nem verik le a szovjet 
csapatok. 1956 közvetve Hardt és Negri elképzelésének gyengeségét is jelzi. Ez ugyanis éppen annak a „sokaságnak” a fellépése 
volt, amelytől Negriék a késő kapitalista társadalom „birodalmának” megdöntését várják, s amely éppen az egymást kioltó 
célkitűzések sokszínűsége miatt nem lehet valóságos társadalmi alternatíva „alanya”. A tőke tudatos abban a tekintetben is, 
hogy a vele szemben álló különböző erőket eltérő szociális helyzetekben tartja: az eltérő helyzetek eltérő érdekeket, azok eltérő 
ellenállási formákat indukálnak, ezek pedig kioltják egymást. 
{1238} A lengyel 1980 már arról szólt, hogy a munkásosztály és a szellemi termelők az államszocializmus elnyomó természetének 
és megreformálhatatlanságának keserű tapasztalata alapján kisebb rossznak minősítve a másik elnyomó rendszert, saját 
önalárendelésüket „átviszik” („visszaviszik”) a kapitalista oldalra. Hardt és Negri – miután regisztrálja e folyamatot: – („Even in 
Russia and the other countries under Soviet control, the demand for higher wages and greater freedom grew continuously 
along with the rhythm of modernization. And just as in the capitalist countries, there was defined a new figure of labor power, 
which now expressed enormous productive capacities on the basis of a new development of the intellectual powers of 
production.” /Hardt–Negri, 2001, pp. 278-279/) – az államszocializmus utolsó éveiben kialakult „disszidens” csoportok 
tevékenységének tulajdonítja e rendszerek összeomlását, ez azonban túlzás és leegyszerűsítés. A „disszidensek” önmagukban 
nem tudták volna megdönteni az államszocializmusokat, ha nem fogytak volna el azok gazdasági, társadalmi és morális 
tartalékai, és ha az irányító bürokrácia nem ítélte volna a maga (és a társadalom) számára kedvezőbbnek a kapitulációt. (Paradox 
módon a „disszidensek” már csak azért sem lehettek képesek erre, mert az államszocializmusok nem voltak eléggé a szellemi 
termelési mód társadalmai, s bennük a társadalomkritikai jellegű szellemi termelés nem tudott meghatározó hatást gyakorolni a 
társadalomra). 
{1239} A marxista projektet (és annak társadalmi tudatosságát és tudatosító erejét) illető, korábban idézett elismerő vélemény után 
Brzezinski azzal folytatja, hogy „Its success, therefore, helped to stimulate a reaction against truth derived from seemingly 
irrational beliefs and against institutions asserting a monopoly of the truth. But that which was necessary to help terminate the 
age of historical unconsciousness – especially on a popular level – became counterproductive in the age of science, rapid 
dissemination, and accelerating change”. (Brzezinski, 1976, p. 83). 
{1240} Egyébként a gazdasági versenyt is döntően társadalomszerkezetének rigiditása miatt veszítette el. „The challenge of 
postmodernity was posed primarily not by the enemy powers but by the new subjectivity of labor power and its new 
intellectual and communicative composition. (…) it could not face the challenges of the comparative productivity of economic 
systems, because advenced technologies of communication and cybernetics are efficient only when they are rooted in 
subjectivity, or better, when they are animated by productive subjectivities.” (Hardt–Negri, 2001, p. 277). 
{1241} Brzezinski úgy foglalta össze az államszocializmusról (a „kommunizmusról”) alkotott véleményét, hogy az egyszerre túl 
későn is jött, meg túl korán is: a „túl későn” alighanem arra vonatkozik, hogy a munkásosztály túl volt már történelmi szerepe 
csúcsán, a „túl korán”-t pedig azzal jellemzi, hogy internacionalizmusára nem volt még érett a világ; s a hatalommegregadás 
idején még nem állt rendelkezésre a globális kommunikáció rendszere, (amellyel a forradalmi változásokat a világrendszer 
központjaiba lehetett volna transzformálni). (Brzezinski, id. mű). A Szovjetunió jövőjére vonatkozóan öt forgatókönyvet vázolt 
fel; ezek közül az ötödik eléggé jól prognosztizálta a később valóban bekövetkezetteket:„Political disintegration would involve 
internal paralysis in the ruling elite, the rising self-assertiveness of various key groups within it, splits in the armed forces, 



restiveness among the young people and the intellectuals, and open disaffection among the non-Russian nationalities. In the 
wake of the intensifying contradiction between the political system and society, the crisis that could arise would be made more 
acute by an inadequate economic growth incapable of satisfying popular demands. The petrified ideology – no longer taken 
seriously by the elite – would be incapable of providing the system with a coherent set of values for concerted action”. 
(Brzezinski, 1976, p. 166). 
{1242} Figyelemreméltó, hogy a birodalmi szerepet (már nem a Hardt–Negri féle átfogó értelemben, hanem az USA-ra 
vonatkoztatva Brzezinski sem tagadja, csak azt hangsúlyozza, hogy az sosem volt teljesen explicit; elsősorban gazdasági 
hatalmat jelentett, amely az ő szavaival „more pervasive less tangible” (Brzezinski, 1976, p. 33). (Ő egyébként azzal mentegeti 
ezt a „birodalmiságot”, – amelyet ő inkább úgy fogalmaz, hogy az Egyesült Államok az „első globális hatalom” –, hogy az nem 
is igazi birodalmiság, mert nem megosztja az alá tartozó társadalmi egységeket, csak regionálisan tagolja. (Brzezisnski, 1976, p. 
34). Amennyiben a különbségtétel igaz, ez is csupán annyit jelent, hogy az amerikai birodalom másfajta hatalomtechnikákat 
alkalmaz, s ha az egyes részek, államok szembeállítását kevésbé alkalmazza is – ami korántsem igaz minden esetben – azért nem 
tekint el a „divide et impera” alkalmazásától, csak ezt elsősorban az egyes függővé tett társadalmak belső megosztásával éri el – 
például hagyományőrzők, „nemzetiek” és komprádorok között). Mindazonáltal az amerikai birodalmiság – az Egyesült 
Államok gazdasági–katonai–világpolitikai szupremáciája – csak része annak a „Birodalomnak”, amely a kelet-európai térségben 
(is) a szovjet birodalom helyére lépett. Ha arra figyelünk, hogy a térség társadalmai „kinek” is vetik alá magukat, akkor egy 
bonyolult szerkezetet kapunk, amelynek egyes tényezői esetenként egymással is versengenek, s ebben a bonyolult szerkezetben 
az Egyesült Államok mellett az Egyesült Európa, a multicégek, a nagy bankok, és az olyan nagy nemzetközi szervezetek, mint 
az IMF, a Világbank, a különböző hitelminősítő intézetek, a globális média egyaránt aktív aktoroknak tekinthetők. Ezt a 
birodalmat a hazai irodalomban Bogár László „globális főhatalomnak”, többen, (például Szalai Erzsébet, Szigeti Péter) 
(nemzetközi pénzügyi-gazdasági) „szuperstruktúrának” nevezik. (Lásd például: Szalai, 1995, p. 40). Szigeti a fogalom 
kritikusaival szemben hangsúlyozza, hogy a szuperstruktúra feltételezése nem összeesküvés-elmélet, hanem annak 
megállapítása, hogy az intézmények és az ideológia (a normák, szerepek, informális befolyások, szocializációs mechanizmusok) 
olyan összjátéka jön létre, amely „ki is fejezi, jogviszonyaival alkalmazza és relatív autonómiája révén alakítja és formálja is a 
világgazdaság és ennek következtében a világtársadalom érdekviszonyait” (Szigeti, 2005, pp. 130-131). Ez a „szuperstruktúra”, 
ez a „globális főhatalom” végső soron ugyanúgy működik, mint a nemzetállam: ahogy a nemzetállam-elv az individuum-elv 
kitágításával, a „Birodalom” a nemzetállam-elv nemzetek felettivé tágításával jön létre. (Az egyes nemzetállamokat pedig saját 
érdekei politikai végrehajtójává degradálja). 
{1243} Szalai Júlia egy 2005-ös előadásában beszélt a „második gazdaság” és a polgárosodás összefüggéséről, kimutatva, hogy a 
második gazdaságban egyenlőbb, szabadabb viszonyok (a nemek közt nagyobb egyenlőség, az öregek jobb megbecsülése, és 
más, hasonlóan pozitív tendenciák) jelentek meg, (illetve ilyenek is megjelentek), és megállapította, hogy ezek a pozitív vonások 
viszont a rendszerváltással eltűntek. E jelenségcsoport is értelmezhető a szellemi termelési mód elméletén belül. Véleményünk 
szerint e jelenségek ugyanis egyszerre mutattak a polgárosodás felé, s hordozták magukban egyszersmind a szellemi termelési 
mód csíráit is, mert lényeges elemük volt az az (alig rejtett) rendszerkritikai attitűd is, amely a szellemi termelési mód 
leglényegibb fajtájának, a társadalomkritikai tudatosságnak és aktivitásnak a megnyilvánulása. (Ez a bomló 
államszocializmusban más területeken is megjelent – például az oktatási rendszer és a kultúra fokozódó demokratizációjával a 
nyolcvanas években). A második gazdaság és második társadalom rendszerkritikai volt, mert bár jelentős mértékben a 
rendszerből élt, ugyanakkor azon kívül, ahhoz csak közvetve kapcsolódva, s mindig mintegy annak alternatívájaként. A 
rendszerváltással mindez megszűnt. Az „első” gazdaság, „a” (hivatalos) gazdaság lett vállalkozói-piaci jellegű, amihez képest 
megszűnt a korábbi „második gazdaság” aktorainak alternativitása és szabadsága is. (Hasonlóképp az oktatásban, kultúrában 
megindult demokratizáció is elakadt, és új bürokratizációba torkollott). Ez nem jelent egyebet, mint hogy a polgárosulás, ami az 
egész jelenségcsoport egyik mozgatója volt, győztes helyzetbe került, a másik mozgatónak, a szellemi termelés konstruktív 
tendenciájának viszont véget vetett a kapitalista restauráció. 
{1244} A nyolcvanas években számos területen zajlott „liberalizáció”, amelynek támogatása, és az individuumoknak és a 
közösségszerveződésnek nagyobb tér biztosítása – mint Szalai Erzsébet joggal mutat rá – átmenetileg érdekében állt a 



technokráciának a monolit hatalom gyengítése, majd a rendszerváltás megkönnyítése (s mindezen keresztül saját pozícióinak 
megerősítése) végett (Szalai, 2004, p. 89); ezen rövid időszak „emberarcú” vonásai segítettek azon illúzió kialakulásában is, hogy 
az államszocializmus kapitalizmussal (vagy ahogy ekkortájt hangoztatták: szociális piacgazdasággal) való felváltása egyértelműen 
humánusabb viszonyokat eredményez. 
{1245} Szalai Erzsébet joggal marasztalja el ezen álláspont képviselőit, s felteszi, hogy azért voltak képtelenek jelentős tényezőként 
jelen lenni, mert nem váltak le eléggé az állampártról. Ennél a valóság egyszerűbb is, bonyolultabb is. Az említett csoport 
egyszerűen azért nem tudott jelentős tényező lenni, mert a társadalom túlnyomó többsége más irányban mozgott, ezek a 
„hívők” pedig érvek nélküli törpe kisebbséggé zsugorodtak. Ha nyíltan szembefordultak volna a hatalommal, mögöttük akkor 
sem lettek volna jelentős támogató tömegek. Másfelől éppen azok, akik úgy látták, hogy az államszocializmusok legalábbis 
potenciálisan egy új történelmi paradigma hordozói, az állampárttal szembefordulva annak azon ellenfelei közé kerültek volna, 
akik – szubjektív indíttatásuktól függetlenül – az adott körülmények között (az állampárt e tekintetben kétlelkű vezetőinél még 
egyértelműbben) a kapitalista restauráció előkészítését erősítették. Az a Lukácséhoz hasonló út pedig, hogy az állampártot 
„belülről” tereljék a valódi alternatívát jelentő „szellemi termelési mód” felé, az ebbe az irányba ható jelentősebb társadalmi 
mozgások (és ebből adódó „bázis”) nélkül a rendszerváltás körüli időkben már csak illúziókban létezhetett. Az ekkor lezajlott, 
az előző lábjegyzetben említett változások ugyan nem csak a hatalom-konvertálók (és a rendszerváltás) érdekeit szolgálták, 
hanem azt is jelezték, hogy az államszocializmusban elvben benne volt egy humánusabb változat létrejöttének lehetősége, de ez a 
lehetőség az adott történelmi helyzetben azért nem lehetett már reális, s azért is volt oly gyenge a politikai képviselete, mert az 
államszocializmusok társadalmi viszonyaiban a szellemi termelési mód kifejlődését elősegítő struktúrák kifejletlenek maradtak, 
illetve vissza is fejlesztették őket. Az innovációs értelmiség számára a rugalmatlan és mind kevesebb gazdasági erővel 
rendelkező rendszer a centrum-kapitalizmusbelinél sokkal rosszabb feltételeket biztosított, a társadalomkritikai értelmiség 
mögött pedig egyáltalán nem álltak őket erősítő struktúrák (ezek egyébként a centrumkapitalizmusban is nagyon korlátosak, de 
a politikai pluralizmusnak köszönhetően még mindig több lehetőséggel bírnak, mint az államszocializmusok társadalmaiban). 
{1246} Közismert, hogy a „rendszerváltó” értelmiség politikai vezetőinek jelentős része a pártállam vezető kádereinek gyermekei 
közül került ki. 
{1247} Ez az életforma-liberalizáció még olyan családok életében is kimutatható, akik sok tekintetben egyébként konzervatív elvek 
szerint alakítják az életüket. 
{1248} Ez is érvényes az orosz nacionalizmusra is, hiszen mint bármely más ország lakói, az oroszok is joggal panaszolhatták fel a 
valóságos nemzeti érdekek (és/vagy: a nemzet bürokrácián kívüli erői, vitális energiái) elnyomását, elfojtását és/vagy: alaptalan 
kisajátítását a „kommunisták”, azaz a diktatúrát gyakorló pártállami bürokrácia által. 
{1249} A rendszerváltást létrehozó megegyezésnek, a tőkés világcentrumok és az államszocializmusokat irányító bürokráciák 
megegyezésének éppen ez a közös érdek: a társadalmak irányíthatóságának megőrzése volt az alapja. Az addig az absztrakt 
„munkáshatalom” nevében irányító bürokráciának érdeke volt, hogy legalább bizonyos pozíciókat megőrizhessen a maga 
irányító szerepéből, miközben az irányítás kulcspozíciói a nemzetközi tőke kezébe kerülnek; az „új uralkodónak” pedig 
természetesen még inkább szüksége van arra, hogy a társadalom irányítható legyen. 
{1250} Ehhez persze több további tényező mellett, az ezekben az országokban (újra)szerveződő nemzeti tőke érdekkifejezési 
törekvései is hozzájárulnak. 
{1251} A politikai megoszlás alapján evidenciának szokás tekinteni, hogy melyek a „baloldali”, s melyek a „jobboldali” pártok. Bár 
ez az utóbbi évtizedekben teljesen összekavarodott, és baloldalinak nevezett pártok valósítottak meg jellegzetesen jobboldali 
(prokapitalista) programokat, jobboldali pártok pedig baloldali (ellenfeleik által „populistának” bélyegzett, de a hagyományos 
értelmezésben egyszerűen baloldali) programokkal nyertek választásokat, s így az egész bal–jobb felosztás egyre kevesebb 
tudományos relevanciával bír; a „nemzeti” beállítottságot elég következetesen jobboldali vonásnak tartják. Ez azzal is 
összefügg, hogy a politikai baloldal pártjai a liberálisoktól a szociáldemokratákon át a kommunistákig általában nem számolnak 
kellőképpen a nemzeti kérdések (és érzések) fontosságával, s inkább a nemzetekfelettiség (kozmopolitizmus vagy 
„internacionalizmus”) álláspontjára helyezkednek. Ez nem minden vonatkozásban érvényes: az imént említettük a hatalomra 
került kommunista pártok által az államszocializmus egyes szakaszaiban (és különösen egyes országokban) preferált 



államnacionalizmust, de közismert a szociáldemokrácia többségének első világháborús csatlakozása is nemzeteik 
nacionalizmusához. A „nemzeti” szocializmust azonban nagyon sokszor – miként ez a két világháború között Olasz-, és 
Németországban történt – felszívja, magába olvasztja a szélsőjobboldal. A „baloldal” már csak ezért is óvakodik a „nemzeti” 
megközelítéstől, s többnyire átengedi azt a jobboldalnak. Ha eltekintünk is attól, hogy a nemzeti érzés olyan természetes 
identitás, mint az ember bármely társadalmilag meghatározott identitása, s ezért tagadása az ember elszegényítését, 
elidegenedett attitűdöt rejt magában, nem tekinthetünk el attól, amire korábban már többször utaltunk: hogy a 

világrendszerben a centrumtőke egyik legfőbb profitforrását a „proletárnemzetektől” elszívott többletek jelentik, s 

így azok a (kisnemzeti) „nacionalista” indulatok, amelyekkel ezt a kizsákmányolást a „proletárnemzetek” népei 

lereagálják, az antikapitalista osztályharc megnyilvánulásai, tehát klasszikusan baloldali reakciók. Amikor az ilyen 
megnyilvánulásokat, mint (jobboldali) nacionalizmusokat a baloldali pártok politikai ellenfeleiknek tekintik, ahelyett hogy 
azonosulnának a bennük megjelenő jogos indulatokkal, azok lényegével, saját baloldaliságuk alól húzzák ki a talajt. E súlyos 
politikai hiba (esetenként – a baloldal célértékei szempontjából is –: vétek) mentségére két fő érvet szokás felsorakoztatni. Az 
egyik szerint e nacionalizmusokban az osztályellentétet nemzeti (sőt, a szélsőjobboldali pártok propagandájában faji) ellentétté 
hamisítják, és ez egyértelműen emberellenes, (az antinacionalizmusnál emberellenesebb) tendencia. Ez igaz, de a jó megoldások 
sosem két rossz véglet közül a kisebbik rossz választását jelentik. A „baloldalnak” az osztályharc tudatosításával nem tagadnia, 
hanem adekvát irányba terelve építenie kell a centrumtőke által megtámadott nemzeti érzelmekre, kultúrnemzeti 
értékvédelemre, a tőke által létükben fenyegetett kultúrák önvédelmére. (Mint Mészáros István is írja: „Az uralom és alárendelés 
létező rendszere mellett, amit fölerősít a transznacionális tőke arra irányuló nyomása, hogy érvényesítse érdekeit minden 
nemzeti önállóságra és önrendelkezésre irányuló törekvés ellenében, az elnyomottak harca a régtől megtagadott 
szuverenitásukért elkerülhetetlen lépés egy minőségileg különböző társadalmi anyagcsere-rend felé tartó átmenetben.” 
/Mészáros, 2008, p. 275/. A megoldás: „maradéktalanul kooperatív alternatívával helyettesíteni a tőke újratermelő 
’mikrokozmoszainak’ igazságtalan – és meghaladhatatlanul konfliktusos – strukturáló elvét.” /Mészáros, 2008, p. 277/). A 
másik érv, amely már Marxnál is felbukkan, a konzervatív antikapitalizmus elutasítása. Kétségtelen, hogy a feudalizmus bástyáit 
védő, a feudalizmus érdekében a tőke ellen utóvédharcot folytató antikapitalizmus, amely Marx korában még egyes európai 
társadalmakban erős pozíciókkal rendelkezett, s Kelet-Európában még a két világháború között is olyan erőt képviselt, 
amelyhez képest a tőkés társadalom volt a „haladás”, egyértelműen retrográd álláspontot és érdekeket képviselt. Mára azonban 
az erőviszonyok alapvetően megváltoztak, és a feudalizmusnak nincsenek valóságos bázisai. Vannak a prekapitalista 
társadalmak egyes értékei iránti nosztalgiák, az azonban általános történelmi törvényszerűség, hogy amikor egy paradigma 
hanyatló szakaszába ér és folytathatatlannak bizonyul, az emberek figyelme visszanyúlik az e paradigmát megelőző korszakhoz, 
s annak a most dominanciáját vesztő paradigma (ma a kapitalista, polgári paradigma) által elfojtott, tagadott értékeihez. Azért, 
hogy azokkal megtermékenyítve, azokat integrálva alakítsanak ki egy új szemléleti rendszert. A progresszív antikapitalistáknak 
nem kell félniük ezektől a konzervatív értékvédelmektől, hanem – miként ezek nacionalizmusában is – meg kell látni a közös 
nevezőt. A döntő kérdés ebben a vonatkozásban nem a „ki kit győz le”, hanem a „ki kit integrál”. Ha a feudális 
antikapitalizmus integrálja a „progresszív” antikapitalizmust, ez valóban retrográd tendencia (Marx ettől tartott Bismarck-
bírálatában), de miért is ne történhetne a dolog fordítva (egy olyan korban, amikor a feudalizmus restaurációja már egyáltalán 
nem reális alternatíva)? Amikor a marxisták egy mereven lineáris történelemszemlélet jegyében azt gondolják, hogy 
konzervativizmus (és konzervatív nacionalizmus) és kapitalizmus küzdelmében gondolkodás nélkül az utóbbi oldalára kell 
állniuk, „mert az a haladóbb”, ezzel igencsak történelmietlenül járnak el; megerősítik a nemzetek feletti kapitalizmus uralmát a 
világrendszerben, és elmulasztják azt a lehetőséget, hogy a különböző antikapitalista erők összefogásával a társadalmat egy 
valóban kapitalizmuson túli pályára segítsék átállítani. (Ettől persze még a konzervatív antikapitalisták „igazságaiban” sok a 
féligazság: a prekapitalista társadalmak idealizálásához például számos tény felett szemet kell hunyniok; ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a konzervatív értékvédelem közben ne fogalmazhatnának meg pontos kritikát a kapitalizmus valóságával szemben, és 
a kapitalizmus meghaladása szempontjából ez az igazán fontos, s a különböző antikapitalista erőknek ezekre a közös nevezőkre 
érdemes figyelniük). 
{1252} Olyan divatról, amely egyértelműen világszerte uralkodóvá vált a huszadik század utolsó évtizedeiben. 



{1253} Az „ökonómia” fogalma már Arisztotelésznél fontos szerepet játszik. 
{1254} A trapéz-hasonlattal talán azt is érzékeltethetjük, hogy a szellemi erőfeszítés helyett itt egy mechanikus, dependens 
következtetés érvényesül. Éppen azon a módon, ahogy a trapézon lengő akrobata mozgását meghatározza egy igen egyszerű 
objektív mozgástörvény, s az akrobata leglátványosabb mozdulatai is pusztán ennek a külső tényezőnek alávetve, azt 
kiszolgálva érvényesülnek és érvényesülhetnek. A valóságos szellemi termelés – ha a hasonlatot folytatjuk – magának a trapéznak 
a létrehozása, illetve olyan lehetőségek megtervezése, amelyek kilépnek a mechanikus meghatározottság függőségéből. 
{1255} Bauman a Budapesti Iskola képviselőit idézi, akik szerint „the modern world faces a situation without good choices. The 
choice is, indeed, between the ’dictatorship over needs’ in the Soviet-type system, and the consumer society of the West.” 
(Bauman, 1987, p. 124). Nos, ez az, ami egyszerűen nem igaz. (És sosem igaz). A csak két rossz közti választás lehetőségének 
állítását az sem teszi igazzá, hogy a két rendszer szembeállításában részigazságok keverednek más szempontból is pontatlan 
megfogalmazásokkal: „In the system of the first type, the intellectuals have been, so to speak, liquidated as a class, that is, they 
have been collectively expropriated of their shared function of generating and promoting the values the state and its subjects 
are expected to implement and observe. Values are now articulated by the state itself, but above all they are (in practice, if not 
in theory) by-passed as the means of societal reproduction and all but replaced by techniques of coercion, manipulation and 
panoptic control. In a system of the second type, the practical effects on the position of the intellectuals are virtually the same, 
once all the obvious differences between the two systems are granted: values have been turned into attributes of commodities, 
and otherwise rendered irrelevant. It is therefore the mechanism of the market which now takes upon itself the role of the 
judge, the opinion-maker, the verifier of values.” (Bauman, 1987, p. 124). 
{1256} Természetesen mindez nem érvényes a társadalom kapitalizmusban érdekelt részére: aki „fejlettebbnek” tartja a szabad 
kizsákmányolás lehetőségét, a lehetőségek egyenlőtlenségét; az egészség, a tudás, a legkülönfélébb ellátások pénzfüggővé tételét, 
az nyilván nagy fejlődésnek éli meg az egész restaurációt. A többiek csak annak egyes részeit: a szabadságjogok növekedését, a 
társadalom nyitottabbá válását, az anyagi javak kínálatának bővülését, stb. 
{1257} Ez nem jóslat, hanem a történelem minden restaurációs próbálkozásának tanulsága. 
{1258} „Az embernek a társadalomhoz való viszonya sokszálú – pszichikuma különböző rétegeit érinti. Az ezen viszonyt 
meghatározó értékrendszerek, motívumok, attitűdök, stb. maguk is tudati, érzelmi, indulati elemekből épülnek. (…) Egy 
társadalmat elfogadhatunk tudati szinten, miközben érzelmeink, indulataink tiltakoznak ellene. Elutasíthatjuk indulati síkon, 
miközben érzelmileg kötődünk hozzá, stb. (…) A szocializmusként szerepelt formát ma tudati szinten volt polgárainak 
többsége elutasítja. Még erősebb az indulati elutasítás. S elutasítóak a tudatos érzelmek is. (…) Az ember társadalomhoz való 
viszonyának különböző szintjeit a társadalmi hatások különböző síkjai alakítják, (…) az indulati szintet elsődlegesen a mindennapi 
létviszonyok közvetlen hatásai, a tudatos viszonyt az, amit átlátnak, átéreznek a társadalom összműködéséből, a tudatos érzelmek szintjét az 
érintkezési viszonyok működése, az elsősorban az egyén orientációs rendszerét meghatározó nem tudatos érzelmekét a társadalmi 
prioritások intézményi megalapozása, amely az intézmények működésén (nevelésen, jogrendszeren, a legitimációs elvek 
hierarchiáját kifejező intézményeken, stb.) keresztül a tudat választásaitól függetlenül is beépül az egyes emberek életébe. (…) 
{Az állam}szocializmus értékei az eddigi történet során nem igazolódtak vissza a mindennapi létviszonyokban, a társadalmi 
összműködés mérlege negatív, kudarcosnak bizonyult; az érintkezési viszonyok fejlődésének pedig szintén igen kevéssé 
kedvezett ez a korszak. (….) Az új termelési módnak tömeges hatással egyedül az új társadalmi prioritások intézményi megalapozásában 
sikerült gyökeret vernie (a magántulajdon jogi korlátozása, a munkanélküliséget kizáró foglalkoztatási rendszer, közélelmezési, 
lakbér, kulturális és egyéb dotációk rosszul kitalált, de szintén az új prioritásokból levezetve megalkotott rendszere, az 
antikapitalista értékhierarchia kiemelése a propagandában, a tömegkommunikációban, a művészetekben, stb.), ezért a nem 
tudatos érzelmek szintjén – de csak ezen a szinten – egyes értékei valóban be is tudtak épülni a társadalom tagjainak 
pszichikumába”. (Kapitány–Kapitány, 1990, pp. 73-74). (Lásd erről az 1034. lábjegyzetben mondottakat is). 
{1259} Most nincs ennek helye, de érdemes lenne részletesen végigelemezni a rendszerváltás óta végbement politikai 
fejleményeket. Ezek túlnyomó része értelmezhetetlen (pontosabban csak nagyon tökéletlenül és pontatlanul értelmezhető) az e 
társadalmak egyes jellegzetességeit meghatározó „társadalmi” értelemben vett szocialista jelleg nélkül. 
{1260} Lásd: Szalai, in: Krausz–Szigeti, (2007), p. 67. 



{1261} Az államszocializmusoknak vannak értékes örökségei, de ezeket az antikapitalista alternatíva elkötelezettjei nem vihetik 
tovább anélkül, hogy teljes mértékükben szembenéznének az államszocializmusok bűneivel, s valamennyi antikapitalista 
nevében megkövetnék a társadalmat azért, hogy az antikapitalista alternatíva első kísérlete így sikerült. Noha a bűnöket nem az 
általában vett „emberek”, s nem is az antikapitalista eszme híveinek többsége követte el, felelősségét mégsem lehet áthárítani 
csupán a hajdani vezetőkre, akik nagy része egyébként amúgy sem kér bocsánatot. A bűnök elkövetését és miattuk az 
(emberiség) megkövetését nem lehet leválasztani az eszméről; az antikapitalista eszmét az államszocializmus évtizedei után csak 
e bűnök tudatában, megvallásával és elutasításával lehet vállalni, csak ez lehet a garancia arra, hogy a tanulságok levonásával 
módosított eszme követése úgy folytatható, hogy az eszme követői a jövőben elkerülik ezeket a bűnöket. 



{1262} Ennek a felfogásnak egy változata, (amely szintén azon a mechanikus lineáris történelemszemléleten alapul, miszerint 
ahhoz, hogy egy posztkapitalista társadalom létrejöjjön, a kapitalizmusnak át kell mennie bizonyos fázisokon, és ettől a fejlődéstől 
várható – a „minél rosszabb, annál jobb” nyakatekert logikáját követve – a kapitalizmus meghaladása), ugyancsak Marxra 
támaszkodhat, aki „A tőké”-ben így ír: „Ha a hitel a túltermelés és a túlburjánzó kereskedelmi spekuláció fő előmozdítójának 
mutatkozik, ennek csak az az oka, hogy a természeténél fogva rugalmas újratermelési folyamatot itt legszélsőbb határáig 
erőltetik, éspedig azért, mert a társadalmi tőke nagy részét olyanok használják fel, akik annak nem tulajdonosai, s így egészen 
másképp vágnak neki a dolognak, mint a tulajdonos, aki ha maga funkcionál, aggodalmasan mérlegeli saját magántőkéjének 
korlátait. Ez csak azt mutatja, hogy a tőkének a tőkés termelés antagonisztikus jellegén alapuló értékesítése csak bizonyos 
pontig engedi meg az igazi, szabad fejlődést, valójában tehát a termelésnek immanens béklyója és korlátja, amelyet a hitel 
minduntalan áttör. A hitel ezért meggyorsítja a termelőerők anyagi fejlődését és a világpiac kialakulását; ezeknek, mint az új 
termelési forma anyagi alapjainak bizonyos fokra való emelése, a tőkés termelési mód történelmi feladata. Ugyanakkor a hitel 
meggyorsítja ennek az ellentmondásnak az erőszakos kirobbanásait, a válságokat, s ezzel erősíti a régi termelési mód bomlásának 
elemeit”. (Marx, 1951, p. III/492). Ebben természetesen van igazság, de egyrészt némiképp teleologikus–determinista 
történelemszemlélet érződik belőle – amikor a tőkés termelési mód „történelmi feladatáról” beszél –: semmi sem bizonyítja 
sem azt, hogy a történelemnek végig kell mennie minden fázison, sem azt, hogy, ami a tőke szempontjából előrehaladás, 
történelmileg is feltétlenül szükséges (és előrehaladás). Másrészt úgy tűnik Marx antikapitalista indulatai erősebbek az „önző” 
ipari tőkével szemben, jóllehet ma világosan látható, hogy a pénztőke legalább annyira negatív szerepet játszik. 
{1263} Éppen ez az antidemokratikus, elitista közös elem teszi lehetővé ezen politikai rendszerformák átmozgását egymásba… 
{1264} A Nyugat előnyeire hivatkozók gyakran beszélnek sajnálkozva, felháborodással vagy lenézéssel a Kelet provincializmusáról, 
demokrácia-, szabadság-, és civilizáltság-hiányairól. Mindebben van is igazság, ha alapja nem is az eltérő mentalitás, hanem az azt 
is meghatározó történelmi feltételek különbsége. Ráadásul amivel többnyire szembesítik ezt az elmaradottságot, az nem a Nyugat 
mai valósága, hanem a felvilágosodás kori polgári eszmény, (amikor még mellesleg elválaszthatatlanul együtt voltak a polgárság 
eszményei a szellemi termelőkével). A nyugat mai valósága – még ha részelemeiben, és egyes polgárai tudatában valóban 
kifejlettebbek is a szabadságértékek, s valóban kidolgozottabbak az intézményes biztosítékok is – nagyon sok tekintetben 
ideologikus hamis tudaton nyugszik (a demokrácia és a szabadság tekintetében is: a Nyugat társadalmai – erős ideologikus 
megdolgozottságuk, és a kialakulásukat meghatározó hajdani eszmények következtében jóval szabadabbnak és 
demokratikusabbnak vélik saját társadalmukat a valóságosnál. {Az Egyesült Államokban például az identitástudat, a nemzeti 
büszkeség fő forrását mindmáig a jeffersoni elvek jelentik, amelyek ugyan elemeikben a mai napig befolyásolják a társadalom 
működését, de ettől még az amerikai társadalomban az egyenlőtlenség és egyes területeken a demokratikus kontroll hiányának 
olyan szélsőségei vannak jelen, amelyek élesen ellentétesek az Alapító Atyák elképzeléseivel}). A szembeállítók azt sem veszik 
figyelembe, hogy a Kelet „elmaradottsága” feltétele volt a Nyugat felemelkedésének, lévén, hogy mindig is egyazon 

rendszer összetevőit alkották. Nem tagadva a „keleti” társadalmak saját felelősségét, visszahúzó erőit, 

hiányosságait, ha pontosak akarunk lenni, azt kell állítanunk, hogy Kelet-Európa nem kimaradt a kapitalizmus 

fejlődéséből, ellenkezőleg, mindig is a kapitalizmus fejlődésének élvonalában járt, mint annak „nyersanyaga”, s mint 

aminek viszonylagos gazdasági-társadalmi (és politikai) fejletlensége (az ebből a Nyugat számára származó előnyök 

révén) biztosította a Nyugat szárnyalását. Neki ez volt a szerepe ebben a fejlődésben. Kelet-Európa társadalmai mindig 
is ugyanúgy a legfejlettebb kapitalizmus részei voltak, mint a centrumországok szegényei. A szembeállítás Nyugat és Kelet között 
(a Kelet kárára) a jelen viszonyokra vonatkoztatva már csak azért is helytelen, mert eltereli a figyelmet a viszonyok valódi 
lényegéről, arról, hogy az alapvető ellentét a szellemi termelési mód és a tőke között van, és hogy éppenséggel a tőke az, amely 
egyenlőtlen feltételeivel a Keletet és Délt erkölcsileg és tudatilag is egyenlőtlen helyzetbe hozta és hozza. 
„Luxemburg casts the fact that ’outside consumers qua other-than-capitalist are really essential’ (…) in order for capital to 
realize its surplus value as an indication of capital’s dependence on its outside. Capitalism is ’the first mode of economy which 
is unable to exist by itself, which needs other economic systems as a medium and a soil’. (Rosa Luxemburg: The Accumulation 
of Capital, Monthly Review Press, New York, 1968, pp. 365-366). Capital is an organism that cannot sustain itself without 
constantly looking beyond its boundaries, feeding off its external environment. Its outside is essential.” (Hardt–Negri, 2001, p. 



224). Elvben az ekképpen a tőke létfenntartási feltételéül szolgáló „külső” elfogy, ám a tőke az adott viszonyok 
átstruktúrálásával újra létre is tud hozni a maga számára ilyen „külső” forrásokat – ezt jól láthattuk a kelet-európai 
államszocializmusok történetén; amikor csökkentek az államszocializmusok létéből nyerhető előnyök, a tőke nyugat-európai 
centrumai közvetlen táplálékává változtatta ezeket a társadalmakat; amikor az egyenlőtlen integrációban rejlő gazdasági 
lehetőségek kimerülnek, egyes társadalmak ismét „külsővé” lökhetők ki, és így tovább. (Lásd erről Hardt–Negri is: 444-445 old, 
12 lj. a 190 oldalhoz). A lényeg az, hogy „Alterity is not given but produced.” (Hardt–Negri, 2001, p. 125). És együtt alkotják azt 
a világrendszert, amelynek fejlődése – a kapitalizmus rendszerét jellemző lényegi egyenlőtlenség folytán – mint a centrum 
fejlődése jelenik meg. Hardt és Negri már a tőke tizennyolc-tizenkilencedik századi fejlődésében kimutatja, hogy az amerikai 
rabszolgaság is ily módon volt a kapitalizmus kiegészítője és nem a gazdasági „racionalitás” szüntette meg, hanem politikai 
(féltek a felkeléstől) – ez nem ilyen egyszerű persze, a felszámolásnak is – megint egy átstruktúrálás – megvoltak a gazdasági 
előnyei. De a lényeg az, hogy a tőkének szüksége van a fejletlenségre. Ugyanígy mutatják ki Negriék a második jobbágyság 
hasznát a tőke számára (szerintük a szabad mozgás korlátozása miatt volt erre szükség, de ez is összetettebb): a lényeg az 
egyenlőtlen fejlődés, mint a kapitalizmus külső-belső éltetője. Ezért kreálnak állandóan (mint Hardték hangsúlyozzák) kulturális 
másságot, és ’primitív’ másságot is. (Az „elsőbb” jelentésű „primitív” szó is ennek jegyében veszi fel magába a „fejletlen”, 
„tudatlan” jelentést). 
{1265} Sokkal pontosabban lehet a végbemenő folyamatokat Eisenstadt „sokféle modernitás”-modelljével jellemezni, amely 
megengedi a centrum-kapitalista modernizációval alteráló, más módon felépülő, de azzal egyenértékű modernizáció(k) feltételezését. 
{1266} Ezt a szemléletet követi például a Kovács János Mátyás által szerkesztett „A zárva várt Nyugat” című kötet. (Kovács, 
2002). Az egész kötet azt igyekszik bizonyítani, – látszólag ideológiamentesen, de sok elfogult minősítéssel – hogy alaptalan a 
„kulturális imperializmus” vádja, vagy ha van is, nem kéne ellenállni neki, mert nem árt azoknak a társadalmaknak, amelyekbe 
behatol. Utószavában a szerkesztő úgy érvel, hogy a globalizáció-, és amerikanizáció-kritika elfogult: nem számol egyéb 
tényezők (a szovjetizáció, az útfüggőség, egyéb befolyásoló tényezők (például a német gazdaság és politika) hatásával, a 
globalizáció pozitív hozadékaival, a spontán népi ellenálló-, és integráló képességgel; (főleg ez a fontos); és a bonyolult 
kereszthatásokkal a kultúrák között. Teljesen igaza van, hogy mindezt figyelembe kell venni, de ez még nem jelenti azt, hogy a 
globalizáció vagy az amerikanizáció kritikája, sőt, az egész rendszerváltás-kritika ne lehetne jogosult. (Ha már a figyelembe 
veendő hatásokról van szó, ő meg éppen az apologetikus hatásokat nem veszi figyelembe). A legfontosabb az általa említettek 
közül a népi ellenálló és integráló képesség, ez valóban olyan irányokba viheti a rendszerváltásokon átesett kelet-európai 
társadalmakat, amire egyetlen tudatos alakítójuk sem számít. De az nem feledhető el, hogy nem egyenlő erejű hatásgyakorlókról 
van szó, és az „imperialista” hatások esetében nem az a lényeg, hogy a sokféle hatótényező egyikeként megjelennek, 

hanem hogy esetenként gyengítik azon kultúrák integráló erejét, amelyekbe behatolnak. (S ez egyrészt éppen az 
említett népi ellenálló és integráló képességet is gyengíti, másrészt ezen a síkon a szovjetizáció vagy más befolyások nem 
egymást kioltó, egymás ellenében ható tendenciák, hanem éppen hogy egymásra épülnek, egymást erősítik: évszázadok óta 
újabb s újabb külső-felső erőszakkal idézve elő a társadalom dezintegrációját). 
{1267} Sík Endre invenciózus elemzéssel mutatja ki (Sík, in: Kovács: 2002. pp 345–381) Kelet-Európa „kapcsolatérzékeny 
útfüggőségét”, annak szembekerülését a globalizáció által e térségben is uralkodóvá váló kapitalizmus „kapcsolatérzéketlenebb” 
természetével (megjegyezve, hogy a kapcsolatoknak azért a kapitalizmusban is nagy szerepe van), s hogy ennek a 
szembekerülésnek a következménye a kelet-európai rendszerek „korruptnak” nyilvánítása. Nem hangsúlyozza eléggé, de jelzi, 
hogy a kapcsolatok nagy súlyát egy társadalomban a tőkés logika minősíti negatívnak, (mert akadályozhatja a tőkés gazdálkodás 
profitmaximáló „racionalizmusának” érvényesülését). Sík tárgyilagosan megállapítja, hogy a „kapcsolatérzékenységnek” előnyei 
és hátrányai is vannak; a rokonság, a családi kapcsolat erősebb, mint Nyugaton, de az érzelmi alapú barátság gyengébb (Sík, in: 
Kovács, 2002, p. 362). Ennél lényegesebb tanulmányának konklúziója, melyben megállapítja, hogy a korrupció csökkenésének 
esélye: „nem sok. Ehhez ugyanis el kellene hinni, (és egymással elhitetni) hogy a korrupcióról való lemondás nem rontja a 
gazdaság működőképességét és nem növeli az állami bürokrácia hatalmát, illetve, hogy a ’tiszta verseny’ nem jelenti a külföldiek 
versenyhelyzetének további erősödését.” (Sík, in Kovács, 2002, p. 375). A szerző ugyan úgy tűnik, szeretné, ha ez a 
„kapcsolatérzékeny útfüggőség”, mint az „elmaradott jelleg” eleme, eltűnne, de közvetve jelzi azt is, hogy az adott társadalom 



szempontjából fontos és pozitív funkciója is van, hiszen ha nem érvényesülne, ez ronthatná a gazdaság működőképességét, 
növelhetné az állami bürokrácia hatalmát, és ami a legsúlyosabb: a külföldi tőke versenyelőnyének további növekedéséhez is 
vezetne. A zavaró elem csak az, hogy ebben az okfejtésben a „kapcsolatérzékenység” és a korrupció összemosódik: a pozitív 
funkciókat valójában a kapcsolatérzékenység és nem a korrupció látja el: a kapcsolatérzékeny működésnek pedig nem a 
korrupció az egyetlen lehetséges formája (bár a kapcsolati tőke fokozott súlya kétségkívül kedvezhet a korrupciónak). 
{1268} Igen gyakran emlegetik például a magyar társadalmat túlságosan „slamposként”; a benne érvényesülő visszahúzó erőket, a 
tehetetlenségi erőt emlegetve. A szocializmus idején ezt a „csökönyösen továbbélő feudális beidegződéseknek”, az 
újkapitalizmusban „kádárizmusnak, paternalista beidegződéseknek” tulajdonítják, a Nyugat a „keletiségnek”, 
„balkanizmusnak”, a mindenkori bürokrácia pedig egyszerűen fegyelmezetlenségnek. De az egész alaptétel féligazság. (Amit 
annyit hangsúlyoznak, és annyira egyértelműnek tartanak, hogy már közhellyé válik, az mindig féligazság-gyanús). Egyfelől 
mindaz igaz, amit állítanak: mint mi is elismertük, ami e jelenségegyüttest meghatározza, abban van egy adag a nemzedékről 
nemzedékre és intézményről intézményre átörökített feudális beidegződésekből; az államszocializmus paternalizmusának 
mentalitás-, habitus-meghatározó sajátosságaiból, a nyugatitól több tekintetben – de korántsem mindenben! – elmaradó kelet-
európai fejlődés sajátosságaiból és valóban, fegyelmezetlenségből, rend-nélküliségből, patópálságból is. De ez csak az igazság 
egyik fele. Mert ugyanezek a mechanizmusok egyúttal pozitív szerepet is játszanak, amennyiben ellenállnak az államszocializmus 
voluntarizmusának, a kapitalizmus könyörtelen haszonracionalizmusának, a Nyugat gyarmatosító behatolásának, a bürokrácia 
lélektelen, absztrakt rendteremtési elképzeléseinek, és azt, amit a fent említett kritikusok felpanaszolnak, és a magyar társadalom 
„slamposságaként” elítélnek, úgy is lehet értékelni, mint az ellenállással kivívott kompromisszumot, a világ élhetővé tételét, a 
társadalom életképességének és életszerűségének bizonyítékát. Aki a maga így vagy úgy egyoldalú elképzeléseit próbálja 
ráerőltetni a társadalomra, az persze mindezt a maga „tiszta” törekvéseit eltorzító értetlen renitenciaként, kudarcként, 
negatívumként éli meg, de a társadalom nem véletlenül ragaszkodik azokhoz a mechanizmusokhoz, amelyek ugyan az ő 
szempontjából sem ideálisak, de esetenként a nagyobb rossztól védik meg. 
{1269} Saját felfogása szerint a liberális is nemzeti érdeket képvisel, csak: „a komprádor elitek uralkodó társadalmi valósága – 
legyen szó akár a keleti, akár a nyugati birodalmakat kiszolgáló komplexumról – reflexszerűen úgy közelít a problémához, hogy 
a célpiramis csúcsán a birodalmi uralkodó valóság hatalomszerkezeti céltételezése áll. A keleti esetében a szocializmus építése, a 
nyugati esetében pedig a világgazdasághoz való alkalmazkodás a legfőbb birodalmi imperatívusz. Ehhez aztán még számos 
alárendelt cél is kapcsolódik, és a folyamat végén, mintegy ezen célok szerény derivátumaként, legfeljebb közvetett formában, a 
fenti ’követelmények’ teljesítésének jótékony és automatikus következményeként jelenik meg a nemzet hosszú távú, komplex 
értelemben felfogott ’egészsége’. A népnemzeti társadalom létszervezési módjának alapjai fordított logikára épülnek. Itt a 
piramis csúcsán áll az, ami az előbb említett szerkezetben csupán derivátum, tehát a nemzet egészsége. És ezután következik az 
a nemzetépítési stratégia, amelyben e célhoz képest minden csak eszköz…” (Bogár, 2003, p. 340). 
{1270} A társadalom ilyetén lenézésére – sőt, válság esetén még a tekintélyuralom iránti vonzódásra is – a politikai színkép 
mindkét oldala hajlamos. A politikai elit jelentős része, ha fennáll a veszély, hogy a társadalom többsége nem követi őket 
tovább önnön kirablása felé, elkezdi az „alkotmányos monarchia”, az „erőskezű vezetés” előnyeit hangoztatni, s a diktatúrák 
tegnapi elszánt ellenfelei közül sokan megnyílnak az ilyen vagy olyan diktatúra elfogadása irányában is. 
{1271} Itt meg kell különböztetni a rekapitalizáció támogatását – ami több szempontból a már-elértnél rosszabb helyzetbe hozza 
emberek tömegeit – a kapitalista fejlődés belső támogatásától. A kapitalizmus belső fejlődése egyúttal a szellemi termelési mód 
feltételeinek növekedését – tehát a feltételek javulását – is jelentheti. Ilyenkor e fejlődés támogatásának a szellemi termelési mód 
szempontjából is lehet pozitív szerepe. A döntő kritérium az, hogy összességében javulás vagy romlás, a formációk 
versenyében pedig a szellemi termelési mód felé való közeledés vagy attól távolodás következik-e be. A visszalépés (illetve annak 
támogatása) semmikor nem helyes döntés (még akkor sem, ha végső következményeiben ez az út vezet el a régi rendszer 
összeomlásához). Amikor a kapitalizmus fejlődése nem a szellemi termelés felé mozog, akkor nem megoldás „hagyni, hadd 
menjen a maga útján, egyszer majd úgyis eljut oda, hogy átadja helyét az új termelési módnak”: a fejlődés nem automatikus. 
Ilyenkor éppen hogy azoknak az aktivitásoknak lehet pozitív szerepük, amelyek hangsúlyozottan nem támogatják a régi rendszer 
mechanizmusait. Mint Tütő László írja: „Vannak, akik szerint az adott erőviszonyok mellett nincs lehetőség a fennálló 



rendszernek való kiszolgáltatottság felszámolására, de van esély e kiszolgáltatottság részleges semlegesítésére. Nevezetesen arra, 
hogy egyének és csoportok egyes területeken kivonják magukat a rendszer kényszerítő uralma alól. Például egyének és 
csoportok megkíséreljenek – részben vagy egészében – úgy gondoskodni a létfenntartásukról, megélhetésükről, hogy a rendszer 
elméleti és gyakorlati tekintélyétől függetlenednek. Vagyis elméleti meggyőződésből, illetve gyakorlati önvédelemből 
mindennapi gyakorlatukká tesznek a fennállóhoz képest és a fennállóval szemben valamiféle alternatív gazdálkodást, alternatív 
életformát, alternatív értékrendet. E nézet szerint tehát valamely adott rendszerből részlegesen kilépni már a rendszer keretei 
között is lehet. (Sőt, a rendszerből teljesen kilépni csak ezen az úton lehet!) A jelenben kiépített alternatívák, rendszeridegen 
tettek összegeződhetnek, torkollhatnak bele egy új rendszerbe a jövőben. A szándékolt jövő közeledése elsősorban az aktuális 
cselekvésektől függ, azok találékonyságán és intenzitásán áll vagy bukik. A szűkre szabott mozgástér erősen korlátozza a 
cselekvést. De ebben a logikában a kevesebb cselekvés a több: a fennálló struktúrát konzerváló, ezért következményeiben 
ártalmasnak tekintett tettektől való önmegtartóztatás”. (Tütő, 2009/1, p. 186). 
{1272} Ráadásul problematikus az is, hogy a tőkés globalizációt egyfajta világrendszer-szemlélet nevében „fejlettebb foknak” 
minősítik. Éppen a világrendszerben-gondolkodás kívánja meg a nemzetek közötti viszonyban is az osztályviszonyok 
észrevételét, amely viszont azt mutatja, hogy a nemzeti társadalmak, kultúrák, gazdaságok eltiprása a tőkés centrumok által 
számos vonatkozásban nem fejlettebb, hanem dezintegrálódó, vagyis visszafejlődött viszonyokat eredményez e társadalmak 
számára. 
{1273} Ezen álláspont kritikáját nyújtja Krausz (In Krausz–Szigeti, 2007 p. 143) és Szigeti (In: Krausz–Szigeti, 2007, p. 262 is). 
{1274} Van, aki szerint az államszocializmusok lebontásának egész folyamata abban gyökerezik, hogy a tőke a kapitalista 
centrumokban kívánta felszámolni a jóléti modell állásait (Szalai, 2006, p. 13). 
{1275} Mint Jameson írja: „this is what has not been generally visible for the citizens of the socialist countries: discounting as 
propaganda the few truths their governments actually did tell them about the West, they clearly believed that we retained the 
equivalent their own safety net, their medical and social services and public education system, while somehow having managed, 
magically, to add on top of all that the goods, gadgets, drugstores, supermarkets, and video outlets that they now coveted: it 
seems not to have been clear to them that the conditions for having the latter – the goods – was the systematic renunciation of 
the former – namely the social services. This fundamental misunderstanding, which lends the eastern European stampede 
towards the market its tragi-comic resonance, also omitted any sense of the difference between the simple availability of 
commodities and the frenzies of consumerism itself, something like a collective addition with enormous cultural, social and 
individual consequences which can only be compared, as a behavioral mechanism, to the related addictions of drugs, sex and 
violence (that in fact tend to accompany it). (Jameson, 1996, p. 28). 
{1276} „Véleményünk szerint a menedzseri kapitalizmus nem a kapitalista gazdaság ’fejlett’ típusát képviselő rendszer, és 
semmiképpen sem fogadjuk el Burnham azon feltételezését, hogy a menedzserizmus meghaladja a piacgazdaságot, s hogy a 
kapitalizmuson ’túl’ van.” (Szelényi–Eyal–Townsley, 1998, p. 159). E felvezetés után Szelényiék a volt államszocializmusok 
helyére lépett társadalmak menedzsereit jellemzik: „A posztkommunista menedzsereknek nem kell harcolni egy erős kapitalista 
tulajdonosi osztállyal, s ennek megfelelően a menedzseri hatalom és döntéshozatal az új domináns osztály presztízsének és 
’kiválóságának’ a látható megnyilvánulási formája. Nyugaton a menedzserek, még akkor is, ha hatalmasok és képesek fontos 
befektetési döntéseket hozni, mindössze hozzájárulnak a tőkés osztály presztízséhez, amely utóbbi életstílusát és szellemiségét 
próbálják utánozni.” (Szelényi–Eyal–Townsley, 1998, p. 169). „A kulcsfigura, a menedzseri hatalom tipikus képviselője nem az 
ipari vállalt menedzsere, hanem a pénzügyi menedzser. (…) Az a tudásanyag, amelyen a pénzügyi menedzserek szakértelme 
nyugszik, az a világnézet, amelyből a társadalmi fontosságukat levezetik és a menedzserizmus egyeduralomra törő ideológiája 
nem más, mint a ’monetarizmus’. Az új menedzseri osztálynak a monetarizmus az, ami a marxizmus-leninizmus volt az 
államszocializmus uralkodó klikkje számára. (…) Ami a ’forradalom’ volt a kommunisták számára, az a ’sokkterápia’ a 
monetaristáknak. Meglehetősen egyszerű eszközökkel (a költségvetés hiányának csökkentésével, megfelelő inflációs, 
valutaváltási és kamatráta megállapításával rövid ideig tartó nélkülözés után, ígéretük szerint a gazdaság és az egész társadalom 
ismét ’növekedni’ kezd. (…) A monetarizmus egyben magas erkölcsi lovon ülő, képmutató ideológia. Azok, akik nem értenek 
egyet a monetarista politikával, nemcsak hogy tévednek, de még gonoszak is: populisták, demagógok, felelőtlenek, 



idegengyűlölők, sőt, álruhás kommunisták”. (Szelényi–Eyal–Townsley, 1998, p. 170-171). Szelényiék utalnak arra is, hogy a 
szembeállított két csoport: a volt kommunisták és a mai monetaristák között sok a személyi átfedés; leírásukból csupán az 
marad ki, hogy e menedzserek a centrumtőke menedzserei. 
{1277} Bár persze e tulajdonosréteg, hiszen őt is a tőke bővített újratermelése mozgatja, amint és amennyire teheti, lázadozik is e 
szerep ellen. 
{1278} „a Financial Times politikai szerkesztője azt harsonázza egyik cikkének főcímében: ’Az IMF fejest ugrik a kelet-európai 
gazdasági örvénybe’., visszájára fordítva az oksági viszonyt, amelyben az IMF (s a hasonló intézmények) ténylegesen ’gazdasági 
örvénybe taszítják Kelet-Európát, teljes megfelelésben szokásos szerepükkel, ami az amerikai hegemónia érdekeinek 
védelmezése és erősítése a ’harmadik világban’.” (Mészáros, 2010, p. IV/151, eredeti: Mészáros, 1995, p. 972. A hivatkozott 
cikk: Peter Ridell: „IMF plunges into East European economic maelstrom”, Financial Times, 1990, jan. 6., p. 2). 
{1279} „A magyar átmenetből kimaradt a citoyen-fázis (…) Az állam, mivel nem képes az állampolgárok közti szolidaritás 
megjelenítésére, nem az állampolgárok közti szövetséget, a társadalmi szerződést jelképezi, hanem mint az állampolgártól 
elidegenedett hatalom jelenik meg, amelynek létrehozásában és működtetésében, valamint ellenőrzésében az atomizált 
társadalomban magára hagyott individuum csak korlátozottan, mint a választásokon jogait és politikai akaratát gyakorló 
választó vehet részt. Nincs a hatalom és az egyén között jól kiépített intermedier intézmény, amelyben két választás között 
működhetne a polgár és a ’hatalom’ interaktív kommunikációs rendszere. A közvéleménykutatások (…) nem valódi interakció a 
hatalom és a polgár között, hanem pusztán sajátos hatalomtechnikai módszer. Az elmaradt citoyen fázis miatt a társadalom 
különböző csoportjai, rétegei, egyöntetűen és kollektíve kimaradtak az átmenet politikai alkufolyamataiból, nem épültek ki 
alulról felfelé a társadalom egyes rétegeinek vagy osztályainak a sajátos intézményei, nem jöttek létre cselekvő csoportok, 
amelyek ellenhatalmat alkothattak volna a totális politikai állammal szemben”. (Thoma, 1998, p. 254). Itt az idézett szerző nem 
pontos. A rendszerváltás állama nem igazán demokratikus, de totálisnak nem nevezhető. Többek között éppen azért nem, mert 
„a társadalom egyes rétegeinek vagy osztályainak” Thoma által hiányolt „sajátos intézményei” valójában létrejöttek: az 
elitcsoportok és különösen a tőke rendelkeznek ilyenekkel, sőt, a választások közti feed back mechanizmusokkal is. A baj csak 
az, hogy csak ők rendelkeznek ilyenekkel. Az sem pontos, hogy „A munkavállalók participációs jogainak felszámolása a 
privatizációban megalapozta a közvetlen demokratikus intézmények felszámolását a politikában is”(Szigeti, 1998, p. 255), mert 
ilyen intézmények sajnos az államszocializmusban sem nagyon voltak, az igaz viszont, hogy a rendszerváltás után a lehetőségüket 
is felszámolták, amit az államszocializmusban az ideológia miatt mindvégig fenn kellett tartani. 
{1280} Amikor pedig túl nyilvánvaló a parlamentáris demokrácia romlottsága, akkor ultima ratioként jöhet az átmeneti katonai 
diktatúra és/vagy a fasizmus, amit aztán megint „demokráciával” lehet leváltani… Abban, hogy a közvélemény többségében 
támogatta a rendszerváltást, jelentős szerepet játszott az, hogy a társadalom le kívánta vetni magáról az államszocializmus 
diktatórikus elemeit. A „demokrácia” eszménye az egész államszocializmus idején erős vonzerőt gyakorolt e társadalmak 
diktatúrát elszenvedő népességére, s így a magas életszínvonal és a racionálisabb-hatékonyabb gazdasági működés ígérete 
mellett ez volt a kapitalizmus „fölényét” bizonyítani szándékozók egyik legfőbb érve. 
{1281} Például a biztosítás kérdésében közzétett állásfoglalása, ha nem is értünk vele egyet, az elfogadható és vitapartnerként is 
tiszteletre méltó érvrendszer példája. 
{1282} Kornai, (2007/b). 
{1283} Maga az a szembeállítás, hogy vagy a kapitalista rendszer van (az ő minimálfeltételeivel definiálva), vagy a szocialista (a 
kapitalista tagadásának minimálfeltételeivel) (Kornai, 2007/a), valamint az e két kategóriába be nem sorolható „egyéb formák”, 
már elviszi az elemzést annak irányában, hogy csak a kapitalizmushoz viszonyíthatunk, pedig a rendszerparadigmából való kilépés 
feltétele éppen az, hogy a lehetőségeket nem ehhez viszonyítjuk, hanem egy általános termelési mód definícióhoz, amelynek a kapitalista 
és az összes többi lehetséges termelési mód is csak alfajai, és ebből a kritériumból lehet levezetni azt, hogy egy lehetséges 
alternatív termelési mód miben más, mint a kapitalizmus; s egyáltalán azt is, hogy mi van belül egy rendszeren, és mi alkothat 
egy másik rendszert? 
{1284} A hűbérurat és jobbágyait összekötő – nem egyenrangú, de kétoldalú – hűség, beleértve a legfőbb hűbérúrhoz, az Istenhez 
fűződő hűséget is. 



{1285} Ez az eszmény is különböző mozzanatok összeépülésével jön létre, (mint az antik magántulajdon alapján kifejlődött, a 
szerződéses viszonyokat szabályozó római jogrendszer; a germán földművelők katonai-közösségi társadalma; a zsidó 
monoteizmus, s benne Isten és „választott népének” kitüntetett kapcsolata és az individualizáló keresztény szeretetelv, stb.) 
{1286} „A tőkés termelési módot eleve két vonás teszi jellegzetessé. Először. Termékeit mint árukat termeli. Nem az különbözteti 
meg más termelési módoktól, hogy árut termel, hanem az, hogy termékének az az uralkodó és meghatározó jellege, hogy áru. 
Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy a munkás maga csak mint árueladó, s ennélfogva mint szabad bérmunkás, a munka tehát 
egyáltalában mint bérmunka lép fel. Az eddig kifejtettek után felesleges újból kimutatni, hogy a tőke és bérmunka viszonya 
határozza meg e termelési mód egész jellegét. Magának ennek a termelési módnak a fő szereplői, a tőkés és a bérmunkás, mint 
ilyenek csak a tőke és a bérmunka megtestesülései, megszemélyesülései, meghatározott társadalmi jellegek, amelyeket a 
társadalmi termelési folyamat az egyénekre rányom, e meghatározott társadalmi termelési viszonyok termékei.” (Marx, 1951, p. 
III/950). „Másodszor. A tőkés termelési mód második sajátosan jellemző vonása az értéktöbblettermelés mint a termelés 
közvetlen célja és meghatározó indítéka”. (Marx, 1951, p. III. 952). Az, hogy a termelés fő célja az ellátásból a haszontermelés 
és a meghatározó viszony az áruviszony lesz, feltételezi, hogy már az előző társadalmi forma lényegében megoldotta az 
„ellátás” feladatait, és megjelentek benne áruként forgatható és haszonként felhalmozható többletek is, (s egyidejűleg persze azt 
is jelzi, hogy ahhoz, hogy az ebben rejlő lehetőségeket ki lehessen aknázni, más – az árutermelésnek és haszonszerzésnek 
prioritást biztosító – működési elvre van szükség). A hűbérviszonyt így áruviszonnyá személytelenítik és demokratizálják, a 
mindent átható és mindent uraló (egyetlen) Isten absztrakciójából megteremtik annak földi megfelelőjét, a piac (és annak ítélő 
eszköze, a csereérték) uralmát, az egyént (hűségén keresztül) a Nemhez emelő „üdvözülés” ígéretének pedig a haszon (a hűség 
követelményei által nem korlátozott) üdveiben – az isteni kegyelemnek a piaci sikerben – találják meg az evilági helyettesítőjét. 
{1287} Amikor Harrison C. White azt a kérdést teszi fel, hogy az emberek identitása miért van ma közelebb az üzleti szférához, 
mint a kormányzathoz, holott a középkorban ez éppen fordítva volt? (White, 1992, p. 325), erre természetesen az az elsődleges 
válasz, hogy: mert a valóságos hatalmi centrum – a középkorival ellentétben – az üzleti szférában összpontosul; s azok a 
„legfőbb mozgatók”, amelyek egy társadalomban érvényesülnek, természetesen azt is meghatározzák, hogy az emberek az élet 
mely területein próbálnak leginkább identifikálódni. 
{1288} Egyetlen társadalom sem tud a korábbiak fölé kerekedni, a lehetőségek látványos növelése nélkül, s annak nyilvánvalóvá 
válása nélkül, hogy mi az, ami a lehetőségeket növeli. Amikor a parasztság feudális adóját pénzben leróhatóvá változtatják, ez 
például ilyen jellegű változás: bár a pénzgazdálkodás sokak számára a teljes elnyomorodás állapotához vezet, mégis kétségkívül 
nagy mértékben növeli a lehetőségeket abban a tekintetben, hogy ha az embernek vannak erőforrásai, akkor azokat mire fordíthatja. 
Hasonló váltást jelenthet a szellemi termelési mód világába vezető úton a legkülönfélébb tudások és ismeretek digitalizációja és 
általános hozzáférhetősége és alakíthatósága. 
{1289} Az, hogy – mint bármely emberi alkotás – a tőkés társadalom is kezdettől fogva megosztja az embereket, nem csak abból 
következik, hogy az egyenlőtlenségek következtében „nyertesek” és „vesztesek” kerülnek szembe egymással, hanem maga az 
alapelv is belső ellentmondást rejt magában, amennyiben ugyanazt az embert is teljesen különböző (akár ellentétes) módon 
motiválja, helyzete és viszonyai függvényében. Mint Sumner rámutat: „Az adósok azt szeretnék, ha a pénz olyasmi lenne, 
amihez mindenki hozzáférhet. A hitelezők viszont azt szeretnék, ha olyan lenne, amire mindenki vágyik” (Sumner, 1978, p. 
212). Ez a gondolat azt is jelzi, hogy a rendszer lényegéhez tartozik a kielégítetlenség, a szükségletek feletti uralom, a 
társadalmat ennek jegyében kormányzó manipuláció (hiszen a társadalom működésének lényege ebben a rendszerben a 
„hitelezőktől” függ). 
{1290} „A tőkerendszer mint társadalmi anyagcsere-ellenőrzési mód egyedülálló a történelemben olyan értelemben, hogy 
tulajdonképpen szubjektum nélküli ellenőrző rendszer. A tőke objektív meghatározottságainak és parancsolatainak ugyanis 
mindig érvényesülniük kell az ellenőrző személyzet szubjektív óhajai – még inkább esetleges kritikai fönntartásai – ellenében”. 
(Mészáros, 2008, I. p.121). Innen is származik a (polgárok számára) a jótét „láthatatlan kéz” illúziója. Egyébként „Adam Smith 
képzete a ’láthatatlan kézről’ mint az ő egyéni tőkéseit vezérlő erőről egyenlő annak elfogadásával, hogy az ő eszményített 
újratermelési rendszere ellenőrizhetetlen”. (Mészáros, 2008, I. p.136). A tőkés társadalom szabadságának és meghatározottságának 
ezt a kettősségét is leképezi a szabadságot és a szükségszerűséget összekapcsoló hegeli dialektika. 



{1291} Gorz, megállapítván, hogy a tőkés társadalomban mindenkin uralkodnak annak törvényszerűségei, azt is hangsúlyozza, 
hogy e társadalmat nem irányítják konkrét személyek, csak működtetik a „többet, gyorsabban, nagyobbat, olcsóbban”, a 
„konkurenciát meg kell venni”, stb. elvei szerint. 
{1292} Tehát ez az egyének feletti alany nem az (emberek nélkülinek, puszta gépezetnek tekintett) „piac”, hanem annak az 
emberekben való működése, a tőkelogika. Castells ezt úgy fogalmazza meg, hogy a kapitalisták csoportja fölött „létezik egy arctalan, 
kollektív kapitalista entitás”, (Marx „össztőkése”? ), ez nem azonos a piaccal, mert maga a kereslet/kínálat tudatosan 
befolyásolható. (Castells, 2005, p.604). 
{1293} Korábban már szó volt arról, hogy miután kiépülnek a különböző intézmények, ezek öncélúakká is válnak; de ugyanaz 
vonatkozik rájuk, mint az egyes tőkésekre: adott pillanatban működhetnek az össztőke érdekei ellenében is, (sőt, egyikükből-
másikukból akár még az egész tőkés rendszer elleni küzdelem bázisa is lehet), ám amíg fennáll a tőkés termelési mód 
dominanciája, addig az az intézményeknek is ki tudja jelölni „rangját és befolyását”, és képes az össztőkés érdekek irányába 
terelni őket. 
{1294} „Másrészt, ha a tőkés termelési mód feltételezi a termelési feltételek e meghatározott társadalmi alakját, állandóan 
újratermeli is ezt. Nemcsak az anyagi termékeket termeli, hanem állandóan újratermeli azokat a termelési viszonyokat, 
amelyekben ezeket a termékeket termelik és ezzel a megfelelő elosztási viszonyokat is.”(Marx, 1951, p. III/949). E termelési 
viszonyok konkrét formái sokat változtak az elmúlt évszázadokban – konkrét formái állandóan változnak –, de alapjellegük, s a 
profit mindenekfelettiségének biztosítása az, amiket e változó formáknak változatlanul fenn kell tartaniuk. 
{1295} Az azért nem feledhető, hogy a tőkés termelés eleve csak annyiban tolerálja (és igyekszik kielégíteni) a szükségleteket, 
amennyiben azok lefordíthatók a kereslet nyelvére (Fehér–Heller–Márkus, 1991, pp.139, 141). 
{1296} Már Mills is világosan látja, hogy például a médiafogyasztók nem feltétlenül azért fogyasztják, amit fogyasztanak, mert ezt 
szeretik, hanem mert ezt tálalják fel nekik. (Mills, 1951, p.339). 
{1297} Galbraith is egyértelművé teszi, hogy a keresletet valójában nem a fogyasztó, és nem is az állam határozza meg, hanem az 
árut és szolgáltatásokat termelő cégek manipulációja. (Galbraith, 1970, p.143). 
Teljesen logikus, hogy egy haszonelvű társadalomban (minden ellenkező ideológia dacára) alapvetően a kínálat dominál, hiszen 
bár a kereskedő egyfelől vevő, másfelől eladó, alapvetően azért vevő, hogy eladó lehessen, minthogy a haszon (amelynek forrása 
gyakran – a munkaerő megvétele esetén pedig mindig – a kedvező vétel), az eladás során realizálódik. (Ugyanígy, a haszonelvű 
társadalomban, mint korábban említettük, a „hitelező” – és nem az adós – nézőpontja dominál, hiszen a haszon a hiteladásból 
származik. Egyetlen bank sem jótékonysági, hanem haszonszerző intézmény. Az adós mindig veszít a hitelfelvételen, vagyis 
mindig ajándékot ad a hitelezőnek; ez az ügylet csak azért és csak akkor tűnhet az adós számára is kifizetődőnek, ha a hitel 
segítségével – a hitelezővel szembeni veszteségét így másokra hárítva át – olyan további ügyleteket tud kezdeményezni, amelyek 
haszna nagyobb, mint a hitelügylet okozta vesztesége). 
{1298} Marx stílusában: a kábítószerüzlet az egész tőkés piaci rendszer „kifecsegett titka”. 
{1299} Természetesen a tőkés társadalomban is, mint bármely kifejlett társadalomban a társadalmi lét egyéb erői is kifejtik 
öntörvényű működésüket; nem csak a gazdaság, hanem a többi alrendszer is meghatározó hatású (és gyakran a gazdasági 
szempontokkal akár ellentétes befolyást gyakorol a viszonyok alakulására). Ám az, hogy egy termelési módban az annak 
megfelelő alapviszonyok jelölik ki a többi viszony „rangját és befolyását”, nem azt jelenti, hogy a többi viszonynak nem lehet 
önálló hatása; azt azonban jelenti, hogy minden termelési módban, minden társadalmi formációban meghatározhatók azok a 
domináns szempontok, amelyek tendenciálisan és alapvetően dominálnak a társadalomban; a kapitalizmus ebben az értelemben 
dominánsan gazdasági társadalom (hiszen mozgatóelve, a haszonelv egyértelműen gazdasági kategória). 
{1300} A Legfőbb Jónak a gazdasági jólétet hirdetik; ez már csak azért is alkalmas eszmény az embereket a haszontermelés 
lankadatlan szolgálatába állító társadalom számára, mert relatív; mindig fokozható, tehát minden elért szinten tovább 
távolítható, s így a célkövetés is végteleníthető. Ezt a relatív célt abszolutizálják, ugyanakkor minden más értéket relativizálnak 
(hiszen ha ez a természete szerint relatív eszmény a legfőbb érték, akkor minden, ami ehhez képest másodlagosnak minősül, 
nem lehet más, mint relatív). Ráadásul mindezt összekapcsolják a piac egy másik lényegi sajátosságával, a versenyelvvel, ami 
maga is erős relativizáló erő (hiszen ahol minden és mindenki versenyben van, ott csak egyformán relatív igazságok állhatnak 



szemben – és versenyben – egymással, mint ahogy relativizmus, verseny és a kapitalizmus összefüggését már korábban is 
hangsúlyoztuk). (S persze kimutatható a relativizmus mögött a tőkés társadalom azon sajátossága is, hogy benne a csereérték 
uralkodik, hiszen éppen a csereérték az, amely minden – használati – értéket egyenértékűsít és ezáltal relativizál.) 
{1301} Jól érzékelteti ezt a legutóbbi bankválság kapcsán (is) Slavoj Žižek: „Az olyan ’kevésbé fontos’ dolgok, mint a 
veszélyeztetett fajok megmentése, a világ megmentése a globális felmelegedéstől, az AIDS-betegek megmentése, az olyan 
betegek megmentése, akik nem tudják kifizetni a méregdrága kezeléseket, az éhező gyerekek megmentése… mindez várhat még 
egy kicsit. Az a felhívás azonban, hogy ’mentsük meg a bankokat!’ halasztást nem tűrő parancs volt, amely azonnali cselekvést 
követelt.” (Žižek, 2009, p. 66). 
{1302} Éppen az a kapitalizmus egyik „trükkje”, hogy a konkrét jelenségszinten nagy teret hagy a spontaneitásnak: kerüljön csak 
felszínre mindaz, ami felszínre akar kerülni, a lényeg az, hogy ott aztán haszonforrás váljék belőle. Így a konkrét folyamatokat – 
ellentétben a totalitárius rendszerekkel – nem regulálja, de arról gondoskodik, hogy mindenek fölött a legfőbb reguláló – a 
haszonelv – érvényesüljön. „there is no Power regulating the flows themselves. (…) Capitalists may be the masters of surplus 
value and its distribution, but they do not dominate the flows from which surplus value derives.” (Deleuze–Gauttari, 1996, p. 
226). 
{1303} Persze végső soron „Az autonóm gazdaság győzelme egyben a vesztét is jelenti. Az erők, amelyeket ez a gazdaság 
szabadjára engedett, végül felszámolják a gazdasági szükségszerűséget, amely a korai társadalmak ércnél maradandóbb alapját 
adta. Amikor helyébe a korlátlan gazdasági fejlődés szükségszerűségét állítja, nem tehet mást, mint hogy a többé-kevésbé 
elsődlegesnek elismert emberi szükségletek kielégítését a pszeudoszükségletek végtelen fabrikálásával váltja fel, amelyek léte 
azonban végül is egyetlen pszeudoszükségletre vezethető vissza – nevesül arra, hogy saját uralma fennmaradjon.” (Debord, 
2006, p. 29). 
{1304} A haszonelv hatalmának személytelenségét is – a személytelenséget összemosva a pártatlansággal – pozitív értékként igyekeznek 
felhasználni a rendszerapologetikában. „A piaci ideológia azt bizonygatja, hogy az emberek nagyon elrontják és összekuszálják a 
dolgokat, amikor megpróbálják a kezükbe venni a sorsukat (’a szocializmus lehetetlen’) és hogy szerencsések vagyunk, amiért 
van egy személytelen mechanizmusunk, – a piac –, amely helyettesíteni tudja az emberi (…) tervezést, és összességében fel 
tudja váltani az emberi döntéseket. Nincs is más dolgunk, mint hogy tisztán tartsuk és jól megolajozzuk, és akkor – mint sok 
évszázaddal ezelőtt az uralkodó – törődik majd velünk és összhangban tart” (Jameson, 1996, pp. 85-86). Az emberektől ily 
módon elvett társadalmi aktivitást a tőkés rendszer legjobb esetben – a jóléti társadalomban – passzív (és tovább-passzivizáló) 
fogyasztással kompenzálja – teszi hozzá még Jameson. 
{1305} Még amikor úgy tűnik, hogy az emberek nagy tömegei számára a tőkés rendszer hozta el a szabadságot, ott is csak részben 
van erről szó: a bérmunkás – bár elidegenedettebb, de szabadabb, mint a jobbágy, viszont nem szabadabb az önálló parasztnál, 
s bár kétségtelen, hogy az általános szabadságjogok jelentős része a tőke érdekei szerint munkálkodó liberálisokhoz kötődik, 
ennek is igaz a másik oldala is, az, hogy „minden olyan vívmányt, amit ma az emberi szabadsággal és a liberális demokráciával 
kapcsolunk össze (szakszervezetek, az egyetemes választójog, a szabad közoktatás, a sajtószabadság, stb.), az alacsonyabb 
osztályok küzdötték ki hosszú és fáradságos munkával a 19. és 20. század folyamán. Más szavakkal, ezek az eredmények 
korántsem a kapitalista viszonyok ’természetes’ következményei” (Žižek, 2009, p. 34). 
{1306} Más oldalról idekapcsolható Deleuze és Gauttari alábbi elemzése is: „We have also seen that capitalism finds in 
schizophrenia its own exterior limit, which it is continually repelling and exorcising, while capitalism itself produces its immanent 
limits, which it never ceases to displace and enlarge. But capitalism still needs a displaced interior limit in another way: precisely in 
order to neutralize or repel the absolute exterior limit, the schizophrenic limit; it needs to internalize this limit, this time by 
restricting it, by causing it to pass no longer between social production and the desiring-production that breaks away from 
social reproduction, but inside social production, between the form of social reproduction and the form of a familial 
reproduction to which social production is reduced, between the social aggregate and the private subaggregate to which the 
social aggregate is applied.” (Deleuze–Guattari, 1990, p. 266). 
{1307} Itt érdemes egy kicsit részletesebben is felidézni Mills gondolatmenetét. „A gazdasági élet nagyhatalmú csoportjai sokkal 
előbb lépnek szövetségre egymással a fogyasztók ellen, semmint hogy egymás között versenyezve azok érdekeinek 



előmozdítását szolgálnák” (Mills, 1962, p. 140, lj.). „A rendszerből élnek, s ezért nem engedhetik meg maguknak, hogy 
kizárólag az egyes vagyoni érdekeltségek egyéni szűkre szabott érdekeit tartsák szem előtt: érdekeik összeolvadnak a tőkés 
társulások egész világának osztályérdekeivel” (Mills, 1962, p. 135). „a nagyvállalati vezéreknek a körei és klikkjei részt vesznek 
tárgyától függetlenül majdnem minden fontosabb kérdés eldöntésében, amely katonai, politikai és gazdasági téren felmerül (…) 
az uralkodó elit és egysége lényegileg a gazdasági, a politikai és a katonai szervezetek fejlődésének egyöntetűségén s érdekeinek 
azonosságán alapul. De ugyanígy alapját képezi az uralkodó hierarchiák legfőbb köreinek származásbeli és szemléletbeli 
hasonlósága is, valamint e körök tagjainak társadalmi és egyéni nevelése” (Mills, 1962, p. 321). Mindez nem holmi 
„összeesküvés” (bár persze az irányító elit tagjai terveznek, tudatos aktivitást fejtenek ki); az elit lényeges alkotóelemei merőben 
személytelen tényezők (Mills, 1962, p. 321) Ezért is mondható, hogy az elit egyes tagjainak a tőkés érdekek melletti 
elkötelezettsége nem mond ellent annak sem, hogy személy szerint becsületesek, kreatívak legyenek (hiszen ezek az értékek 
mást-mást jelentenek a különböző csoportok számára). A tőke hatalmát a gazdasági, politikai, katonai szervezetek egésze, 
mindezek összjátéka tartja fent, (melynek szubjektív összetevőjét az e szervezeteket működtető elitek tagjait összekötő említett 
érdekazonosság alkotja). 
{1308} Az antikapitalista küzdelmeknek a tőkére gyakorolt hatásában sokszor persze keverednek a válasz elemei olyanokkal, 
amelyek egyúttal a tőke előrenyomulását, kiterjesztését (tehát aktív oldalát) szolgálják. Például: „Proletarian, anticolonial, and 
anti-imperialist internationalism, the struggle for communism, which lived in all the most powerful insurrectional events of the 
nineteenth and twentieth centuries, anticipated and prefigured the processes of the globalization of capital and the formation 
of Empire. In this way the formation of Empire is a response to proletarian internationalism.” (Hardt–Negri, 2001, p. 51). 
{1309} Váltakozó kimenetelű küzdelem ez, hiszen a tőkének is megvan mindenre a válasza, de ugyanakkor a „munka” oldalán is 
újabb s újabb helyzetek (és ezzel újabb ellenállási lehetőségek is) állnak elő. Mint Dyer-Witheford írja: „since capital is a system 
that depends on its power to organise labour through the wage, it cannot entirely destroy its antagonist. Each capitalist 
restructuring must recruit new and different types of labour, and thus yield the possibility of working class recomposition 
involving different strata of workers with fresh capacities of resistance and counter-initiative”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 133). 
A szerző ezt az évszázados küzdelmet három nagyobb fázis egymásból következéseként ábrázolja: először a kézműves munkások 
szerveződtek mozgalommá, párttá munkájuk védelmében, erre a tőke válasza a munka átstruktúrálása volt: a futószalag-rendszer 
kialakítása, a munkaóra szigorú mérése. Ezután az új struktúra „tömegmunkása” a béremelésért, szociális ellátásért harcolt; erre 
volt válasz a „tervező állam” kialakítása. Ezután már a diákmozgalmak fellépése következik a „tervező állam” bürokratizmusa ellen, 
s ezzel párhuzamosan a hátrányos helyzetűek fellépései; a tőke ekkor újabb átstruktúrálással válaszol: ez a komputerizáció és a 
munkásság fragmentálása, a munkásidentitás megszűnése. A végeredmény viszont a „társadalmasult munkás” (írja Alquati majd 
Negri gondolataira építve Dyer-Witheford), vagyis ebben a fázisban a tőke már „társadalmat termel”; (Dyer-Witheford, 1999). Ez 
pedig nem jelent egyebet, mint hogy a tőkés érdekek védelmében és a tőkés termelés keretében már megjelenik a 

szellemi termelési mód egyik leglényegibb jellemzője. 
{1310} A „politika” természetesen következik a társadalmak szociális tagolódásából: az eltérő társadalmi léthelyzetek eltérő 
érdekeket (és értékeket) alakítanak ki, s megjelennek az olyan szerveződések, amelyek ezeket az érdekeket és értékeket 
képviselik. Ezek küzdelme, szembenállása tehát társadalmi működés; „politikai” attól lesz belőle, hogy minden társadalmi 
formában, minden termelési módban kialakulnak ennek a küzdelemnek olyan keretei, amelyek között az adott termelési mód 
fenntartható. A termelési mód irányító erői mindig olyan politikai formákat erősítenek meg, hoznak létre, amelyek a) 

valamiféle játékteret biztosítanak az érdekütközések kifejezésének, (ez a politika); b) ez önálló társadalmi 

alrendszerré lesz, amely által a „politika” a társadalom önérdekű tényezőjévé, s az összfolyamat egyik alakítójává 

válik (ez a politikai alrendszer); c) ugyanakkor az egész alrendszer intézményformáit és ezek működését úgy 

alakítják ki, hogy az egészében lehetőség szerint a domináns termelési mód fenntartását szolgálja (ez a politikai 

alrendszer osztályuralmi szerepe). A feudalizmus a maga politikai rendszerét – a rendiséget – a társadalom szociális 
tagoltságához igazítja, úgy, hogy kizárja belőle az adott termelési mód termelési bázisát alkotó többséget, (pontosabban 
érdekkifejezésüket csak kriminalizálva engedi be a politikai rendszerbe: a parasztság szinte egyetlen politikai érdekkifejezése 
ebben a rendszerben a lázadás, ami viszont illegális, és leverhető). A kapitalizmus politikai rendszere más: itt a társadalom 



alapegysége nem a formalizált társadalmi helyzet, a rend, hanem az individuum, s ebből következően a politikai érdekkifejezés 
is individuális választáson, az érdekek individuális tematizálásán alapul: ezt teszik általánossá a pártrendszerben. (Mint korábban 
bővebben szóltunk erről, a pártrendszer mindent részérdeknek tüntet fel, individualizál, partikularizál, s ezáltal akadályozza a 
rendszer egésze, alapjai elleni fellépését). A „fent” és „lent” ellentéte a polgári politikai rendszerben is megjelenik , de további 
feldarabolással itt is elérik, hogy ez vagy ne két antagonisztikus erő szembenállása legyen, vagy legalábbis ne olyan „frontvonal” 
mentén, amely a rendszer haszonélvezői és alávetettjei között húzódik, amely tisztán leképezi az osztályviszonyokat. Ehelyett 
szívesen alkalmazott tematizációs dimenzió ebben a rendszerben a múlt–jövő dimenzió, (erről is volt szó korábban); vagy 
ahogy a „haladás” kérdését a rendszer védelme versus meghaladása oppozíciótól a haladás ütemére vonatkozó ellentétekhez 
(mérsékeltek és radikálisok szembenállásához) terelik át. A „fent–lent” ellentétet továbbá olyan rendszerintegrációs lépésekkel 
gyengítik, amelyek alapvetően a „fentnek” kedveznek, a „lenthez” tartozó többséget pedig a minimálisan szükséges, de 
maximálisnak feltüntetett engedményekkel integrálják. A tizenkilencedik században – a napóleoni háborúk és a tőkés 
világrendszer kialakulása nyomán – új dimenzióként jelenik meg a kapitalizmus politikai rendszerében a nacionalista versus 
kozmopolita dimenzió, ami egyrészt módot nyújt a nemzetek viszonyában is megjelenő alapvető osztályviszonyból adódó 
érdekellentétek kifejezésére, (s azon indulatok kifejezésére is, amelyeket a tőke értékpusztító tevékenységének egyik lényeges 
következménye, a nemzeti kultúrák és identitások pusztítása kelt), ugyanakkor azt áttereli egy olyan síkra, ahol a politikai 
küzdelem nem a rendszer alapjai (vagyis nem a tőkeviszony) ellen irányul. (Hasonló történt a huszadik század végén, amikor 
egy másik értékpusztító következmény, a környezetrombolás elleni indulatokat terelték el a rendszer alapjainak támadásától). 
Az egyes tőkés társadalmak különböző politikai rendszereket alakítottak ki, – a britek meghagytak valamit a rendi társadalom 
politikai rendszeréből, a franciák a pártrendszer tagolóbb változatát részesítették előnyben, az amerikaiak két nagy váltópártba 
egyesítették a különböző politikai dimenziókat; az amerikai megoldás aztán hatott az európaiakra, az európaiak az amerikaiakra, 
de a különbségek lényegtelenek: mindegyik megoldás ugyanazt az alapcélt szolgálja, és többé-kevésbé finom, kiegyensúlyozott 
kontroll-rendszerként működik – az uralkodó termelési mód uralkodó osztálya érdekei, illetve az ezen érdekek megszabta 
keretek szerint. 
{1311} Nem lehet a kapitalizmus rendszerét állama nélkül értelmezni: nem értik meg a társadalmi rendszer komplex működését 
azok, akik az állam – vagy általában a politika – öntörvényűvé válásából kiindulva ezeket nem sorolják a „kapitalizmushoz”. 
(Lásd pl. Mulgan, Eszmélet, 1985). Az állam (és az egész politikai rendszer) valóban öntörvényű – s olykor a tőkés érdekek 
szerint korántsem optimális – működéseinek tényei egyszerre érvényesek azzal, hogy ugyanakkor az állam (és a politikai 
rendszer) egésze úgy van felépítve a kapitalista társadalomban, hogy lényege szerint a tőkeérdekeket szolgálja. 
{1312} Ezért van az, hogy a tőkés termelőmódban „az eredményes gazdasági vezetőember számára – akár tulajdonos, akár csak 
vállalati vezetőember – nélkülözhetetlen, hogy befolyása alatt tartsa a vállalati tevékenységével kapcsolatban döntésre hivatott 
állami szerveket” (Mills, 1962, p. 186), s ezért van az, hogy az államok ettől függetlenül is az össztőke érdekeit szolgálják (a 
közvetlen befolyásgyakorlás csak azt dönti el, hogy melyik tőkés vagy tőkecsoport kerül ezáltal kedvező helyzetbe). 
{1313} Kissé bővebben követve Tütő gondolatmenetét: „A rendszer (…) nem bukik. Azért sem bukik, mert a XIX. század utolsó 
harmadától a vállalkozások politikai támogatást kapnak a központi hatalomtól. A tőkés rendszer állama aktív, a gazdaság 
működését is alapvetően befolyásoló tényezővé válik. Fokozatosan megteremti a rendszer olyan szabályozását, amely elősegíti a 
működés állandóságát, stabilitását, így gondoskodva a profittermelés lehetőségének folyamatosságáról. (A félreértéseket 
elkerülendő: csupán szimbolikusan értendő az államnak, mint intézménynek az aktivitása. Az államfunkciók ellátását, vagyis a 
tényleges aktivitást az állam működtetői végzik).” (Tütő, 2010/2, p. 177). „A tőkés rendszer állama azonban nemcsak 
fékezéssel, korlátozással óvja a profitorientált struktúrát, a működés és a felhalmozás biztonságát. Egyrészt folyamatosan 
munkálkodik a társadalmi béke megteremtésén. Heroikus erőfeszítéseket tesz azért, hogy ideiglenesen (átmenetileg, minél 
hosszabb átmenetre) összebékítse az összebékíthetetlent: a tőkések és a munkások törekvéseit”. „Másrészt a tőkés rendszer 
állama teremti meg a magántőkének nélkülözhetetlen keretfeltételeket, a vállalkozások számára szükséges infrastruktúrát. 
Létrehozza és működteti a tőkés magántulajdont képviselő jogrendet – szállítva ezzel a vállalkozásoknak az igényelt 
bérmunkásságot. Fenntartja a vállalkozások számára (is) szükséges – a munkaerőt kinevelő – iskolarendszert. Elvégzi a 
magántőkének nem kifizetődő, illetve túl nagy falatnak bizonyuló beruházásokat (pl. útépítés, vasúthálózat kialakítása). 



Harmadrészt, a tőkés rendszer állama kulcsszerepet játszik a piaci egyensúly javításában.” „A tőkés rendszer állama a 
magántőke segítségére siet. Hogy vásárlóerőt teremtsen (valamint hogy a rendszerre veszélyes társadalmi feszültségeket 
csökkentse), olyan munkaerőt, szolgáltatást, árut is megvásárol, amelyet a szabadpiac gazdaságtalannak minősítene”. Az 
államnak a liberális gazdasági elemzésekben kimutatott és támadott gazdaságtalansága jelentős részben éppen a tőke érdekében 
végrehajtott állami szerepvállalások költségeiből származik. „Az állam által megteremtett és fenntartott működési keret nélkül a 
tőkés gazdaság – pusztán a spontán piaci mechanizmusokra hagyatkozva – összeomlana. A vállalkozások számára létkérdés az 
állam aktív, szabályozó beavatkozása. Ez teszi lehetővé az állam képviseletét ellátó és működtetését végző kormányzat 
nagyfokú függetlenségét. A mindenkori kormány a vállalkozóknak (illetve az őket megtestesítő rendszernek) nem egyszerűen 
’szolgája’, hanem bizonyos mértékig az ura is. Nem pusztán az ő zsebükre dolgozik, hanem saját zsebre is. Így fordulhat elő, 
hogy az önjáróvá váló kormány olykor többet költ magára, mint a megbízóitól elvárt feladatok teljesítésére”. (Tütő, 2010/2, pp. 
178-179). 
{1314} Ez persze csak nagyon korlátozottan érvényesül. Mills már az (egyébként még sokkal több illúzióval terhelt) ötvenes-
hatvanas években írja az „egyensúly”-elméletről. „A vezetők fékezésére csak olyan államban szolgálhat, amely már maga is 
bizonyos mértékben egyensúlyi helyzetben van, s ahol az államhatalom alatt kiegyensúlyozott társadalmi rendszer áll” (Mills, 
1962, p. 290-291) – (mint a Mills korában kiépülő szociáldemokrata „jóléti államokban”). Ráadásul az egyensúly – állapítja meg 
– e társadalmakban is csak középszinten érvényesül. – az ellenerők nem tudták kiegyensúlyozni a nagyokat, csak azt érték el, 
hogy bevették őket is a finomabbá váló hatalmi szerkezetbe. Igazából „nincs hatékony egyensúlyozó erő a nagy üzletemberek 
egyesülésével szemben” (Mills, 1962, p. 292). 
{1315} „a jelenlegi tőke-termelékenység, amely szükségszerűen igazodik a katonai-ipari komplexum destruktivitásához, nem pusztán 
képtelen a megelőlegezett fölszabadító erőt szolgáltatni az új történelmi alak számára. Sokkal rosszabb ennél a helyzet: valójában 
Himalája nagyságú akadályként tornyosul az emancipációs célokkal kapcsolatos minden erőfeszítés útjában.” (Mészáros, 2009, 
II. p. 232, eredeti: Mészáros, 1995, p. 433). 
{Amikor a kapitalizmusban az állam erőforrásait a katonai-ipari komplexum szolgálatában mozgósítják} „a csökkenő 
hasznosítási rátának ez a kezelési módja még ma is (…) az állam által közvetlenül támogatott, irdatlan nagy katonai-ipari 
komplexumhoz kapcsolódva, folytatólag vészes mértékben herdálja el az emberi és anyagi erőforrásokat, a most már nem is 
azonosítható, hihetőnek meg végképp nem hihető ellenséggel szemben megkövetelt ’harckészültség’ jegyében; ez megint újra 
csak azt a tényt domborítja ki, hogy az efféle praxis mögött elsődlegesen gazdasági és nem katonai okok húzódnak meg”. 
(Mészáros, 2008, I. pp. 26-27). 
{1316} Vagy hasonlót láthattunk legutóbb világszerte a banktőke állami támogatásában. A látszat ellenére, miszerint az 
adórendszer arra szolgálna, hogy az olyan közszükségleteket fedezze, mint az oktatás, az egészségügy, a szociális támogatások 
rendszere, a közbiztonság fenntartása, stb. miközben persze ezeket is fedezi (a hatalom által szükségesnek tartott mértékben), 
alapvetően mindig a tőke érdekeit, a javaknak a tőke érdekei szerint való áramoltatását szolgálja. (Itt az össztőke, a tőkés rendszer 
érdekeiről van szó, amelynek szükség esetén az egyes individuális tőkéket is „beáldozhatják”.) 
{1317} Ezt értelmezi Bogár szövegének egy másik részlete: „úgy használják … a ’lakosság-üzem’ termelvényét, a jól képzett, 
fegyelmezett, innovatív, kreatív {munkaerőt}, hogy azonos teljesítményért harmad-, negyedannyi bért fizetnek, mint amennyi a 
nyugati kultúrában az ilyen minőségi munkaerő egyensúlyi ára. És úgy használják az ’állam-üzem’ termelvényeit, az egész 
komplex infrastruktúrát, amely részben a munkaerő megtermelését, részben a jogrend, közrend, környezet, stb. reprodukcióját 
foglalja magába, hogy azért sokkal alacsonyabb adó és járulék-tömeget fizetnek be, mint amennyit e rendszerből nap, mint nap 
elhasználnak. Ha pedig e két ’üzem’ tartósan nem kapja meg tőlük az egész ’lokalitás’ egyszerű újratermelésének minimális 
fedezetét sem, akkor két dolgot tehetnek, vagy folyamatosan lepusztulnak, vagy éppen ezt a lepusztulást elkerülendő, rohamos 
gyorsasággal eladósodnak, annak érdekében, hogy a globális tőke-struktúrák által való kifoszthatóságukat a jövőben is 
fenntartsák. És valóban éppen e két stratégia roncsoló kombinációját igyekezett megvalósítani a mindenkori állam és annak 
polgárai.” {ti. Magyarország az újkapitalizmusban}. (Bogár, 2009, p. 59). 
{1318} Akár a „proletár internacionalizmus” esetében, a „nemzetekfelettiség” itt is a domináns nemzetek érdekérvényesítésének 
álcázója. Miként Derrida is megállapítja: „a nemzetközi és állítólag egyetemes jog, érvényesítését tekintve, nagyrészt egyes 



nemzetállamok uralma alatt áll”. (Derrida, 1995/1, p. 93). (Ugyanez Mészárosnál: „A ’multinacionális’ jelzőt gyakran 
alkalmazzák teljesen helytelenül, eltakarandó azt a valós helyzetet, hogy a helyi gazdaságok fölött – a globális tőkerendszer 
legbenső meghatározottságaival és antagonizmusaival összhangban – a nagyobb hatalmú nemzetek tőkés vállalatai uralkodnak”. 
/Mészáros, 2008, I. p. 254/). Ugyanakkor az új globális gazdasági-politikai rendszernek vannak valóban nemzetek feletti 
tényezői, olyan tőkeösszefonódások, amelyekben már valóban nem nemzeti, hanem tőkés csoportérdekek érvényesülnek. Ezek 
maguk is szinte államként szerveződnek meg, legyenek cégbirodalmak vagy bűnszövetkezetek. Folytatva Derrida okfejtését: 
„Lehetetlen figyelmen kívül hagyni az olyan szuperhatékony és voltaképpeni kapitalista fantomállamok növekvő és 
korlátozhatatlan , azaz világméretű hatalmát, mint a maffia és a drogkonzorciumok” (Derrida, 1995/1, p. 92). Derrida ugyanitt 
arra is rámutat, hogy paradox módon éppen a demokratikus mechanizmusok segítik ezeket hatalomra: (az olasz maffia példáját 
említi, amely Mussolini zaklatása elől a Szövetségesek védernyője alá menekült, s éppen a Szövetségeseknek a demokráciáért 
folytatott küzdelmének köszönhette későbbi megerősödését). 
{1319} S mint – évtizedekkel korábban – Mills írja:„ezért ítélik el a nemzetközösség nevében a kiváltságos helyzetben lévő 
nemzetek a gyengébbeket, és igyekeznek erkölcsi elvekre támaszkodva védelmére kelni mindannak, amit erőszakkal ragadtak el 
ama nincstelenektől, akik, midőn a későbbiek során felemelkedésükért vagy egyenjogúságuk érdekében szót emelnek, a status 
quo megváltoztatását csak az erősektől remélhetik” (Mills, 1962, p. 269). 
{1320} A befelé viszonylag liberális centrumországok kifelé abszolút diktatórikusan érvényesítik érdekeiket. Az ellenállás – például 
az iszlám országok ellenállása – alapvetően emiatt szerveződik meg ellenük. Nem a „kultúrák harca” ez, hanem éppen hogy a 
nyugati kultúrába bevont (csak éppen másodrangúként bevont) keleti társadalmak lázadása: a szegényebb iszlám országok tőkéje a 
világrendszerbeli másodlagosság, dolgozó tömegeik pedig a másodlagosságból adódó (és egész társadalmukat érintő) 
proletárhelyzet ellen küzdenek. „the fundamentalist ’return to tradition’ is really a new invention. The anti-modern thrust that 
defines fundamentalisms might be better understood, then, not as a premodern but as a postmodern project.” – írja erről Robert 
Kurzra hivatkozva Hardt és Negri. (Hardt–Negri, 2001, p. 149). 
{1321} Mint Bogár később kifejti: „Ezek egyik klasszikus eszköze a ’leminősítés’. A hitelminősítő intézetek tehát tevékenységükkel, 
akár már csak a leminősítés kilátásba helyezésével pillanatok alatt milliárd dolláros összegek kiszivattyúzását tehetik lehetővé a 
lokalitások értékmezőiből”. (Bogár, 2009, pp. 20-21). 
{1322} Egy példa arra, hogy konkrétan hogyan is folyik az alárendelés: „In India, turmeric powder is a traditional remedy for 
healing scrapes and cuts and had been used for generations. In 1996 the Council of Scientific and Industrial Research of India 
challenged the patent, and it was revoked. The patent was not revoked for the simple reason of its common usage in India. 
U.S. legal authorities are not required to accept the evidence of traditional knowledge produced outside the United States 
unless they are recognized and cited in scientific journals. (…) „the legal system recognizes as labor only formal scientific 
activity and thus only its products are eligible for property; traditional forms of the production of knowledge are not 
recognized as labor and thus their products are regarded as the common heritage of humanity”. (Hardt–Negri, 2004, p.184). 
{1323} Szalai Erzsébet (Wayne Elwood nyomán) ismerteti a „MAI-egyezmény” néven ismert kísérletet a nemzetek feletti globális 
tőke teljhatalmának biztosítására, amelynek totális érvényesülését ugyan a fejlett centrumok megakadályozták, a perifériákon és 
a félperifériákon viszont lényegében ennek elveit igyekeznek minden eszközzel érvényesíteni. (Magyarország például az elmúlt 
évtizedekben szinte nap mint nap azokkal az elvárásokkal szembesült, amelyek ennek a tervezetnek a legfőbb pillérei). 
„Lényegében azt a célt tűzte ki, hogy a magáncégeket az államéval azonos jogi státussal ruházza fel. (…) a korporációk 
beperelhették volna a kormányokat, ha azok olyan törvényeket fogadnak el, amelyek csökkenthetik potenciális profitjukat”. A 
multik (illetve érdekképviselőik) megkérdőjelezhetik az állami szociális programok jogosultságát. A külföldi befektetőket nem 
lehet olyan lépésekre kötelezni, amelyek a hazai lakosságnak előnyöket adnak. Az államok nem akadályozhatják a profitkivitelt. 
(Szalai, 2006, pp. 45-46). Még több oldalról világítja meg a folyamatot Bogár László: „A privatizáció az addig a párttársadalmak 
politikai magántulajdonaként tételeződő nemzeti vagyonrész átadását jelentette közvetlenül a multinacionális 
tőkestruktúráknak, vagy közvetett módon helyi komprádor társadalmaiknak. A liberalizáció a ’nemzeti piaci tér’ szabad 
használatát követeli, függetlenül attól, hogy az adott odatelepülő tevékenység milyen mértékben éli fel és/vagy roncsolja szét e 
tér értékkészletét. És végül a dereguláció a nemzetállam közvetlen szabályozó funkcióinak a lehető legteljesebb korlátozását írja 



elő.” (Bogár, 2003, p. 380). „A nyugati globalitás magyarázó ideológiái támadásának fő célpontja (…) nem véletlenül lett az 
állam”. {Itt az alávetett társadalmak államairól, s elsődlegesen a bennünket közvetlenül érintő magyar államról van szó} „A minél 
gyengébb és korruptabb állam megkonstruálása – az általuk tételezett ’pártállam’ helyén – azért volt múlhatatlanul szükséges, 
mert a kialakuló hatalmi és legitimitási vákuumban a felelős nemzetállam volt (lehetett volna!) az egyetlen aktor, amely az 
alávetett társadalmak ’megélhetési gyarmatai’ – nyugati értelemben véve is – nyereséges protovállalkozásainak gazdag hálóját 
megvédhette volna a multinacionális tőkestruktúráktól” (Bogár, 2003, p. 355). „A párttársadalmi maradványok politikai 
masinériája – szerény jutalékért – vállalja a lakosság féken tartását, illetve folyamatos pacifikálását, amíg a ’kisebbik koalíciós 
partner’ fedőnéven üzemelő liberokrata főhatalom végrehajtja a ’szükséges reformokat’”. (Bogár, 2003, p. 378). A globális 
főhatalom helyi képviselete azt mondja az államnak: én produkálom a GDP-növekedést, ez nekem jár, neked csak a deficit. Ám 
„Mindez azért méltánytalan és igazságtalan, mert közben viszont ez a globális helyi társadalom és multinacionális gazdasági 
bázisa természetesnek tekinti, hogy a magyar államháztartási rendszer termeli újra azt a szocio-kulturális talapzatot, amelyre 
épülve ő oly sikeresen tudja működtetni gazdasági gépezetét” (Bogár, 2007/2, p. 46). {Bogár esetében kár, hogy többnyire igen 
gondos fogalomhasználatába néha zavaros kategóriák keverednek, mint például itt a „komprádor társadalmak” – hiszen nem „a 
társadalmak” „komprádorok”, csak a társadalom egyes részei (egyes elitcsoportok, intézmények, szemléleti-, és 
magatartásformák) válnak – persze a társadalom jelentős részére hatóan, annak mindennapi életét átszövően – a nemzetközi 
tőke bázisává. Hasonlóképpen pontatlan a „párttársadalmak politikai magántulajdona” – amiről korábban már igyekeztünk 
kimutatni, hogy nem magántulajdon}. 
Egyébként a tőkének kidolgozott módszerei vannak a legkényelmesebben adódó megoldásoktól eltérő fordulatok esetére is. 
Amikor valamely helyi politikai erő „szabadságharcot” kezd a globális tőke dominanciája ellen, ezt az erőt először többnyire 
megpróbálják (a legváltozatosabb eszközökkel) diszkreditálni. Ha ez nem sikerül, és kormányra jut, akkor olyan gazdasági 
nyomást gyakorolnak rá, amelynek következtében – ha országa teljes gazdasági összeomlását el akarja kerülni – rákényszerül 
arra, hogy a globális tőke érdekeinek megfelelő lépéseket tegyen, s ez a globális tőke számára rendszerint kettős (sőt, hármas) 
haszonnal jár: egyrészt akarata érvényesül (a neki eredetileg ellenálló erő népszerűségére támaszkodva még eredményesebben is, 
mintha a nyilvánvaló „komprádorok” hajtanák végre), másrészt az intézkedések lejáratják, elhiteltelenítik, súlyosan 
meggyengítik az eredetileg ezekkel ellentétes programmal népszerűvé vált erőket, s ezzel mellesleg a közvéleményben 
megerősítik azt az érzést is, hogy „az ellenállás lehetetlen”. 
{1324} S utalva a tőke azon gyakori hivatkozási alapjára, miszerint érdekében áll a világ minden régiójának fejlődése, hiszen ezek 
mind potenciális piacokat jelentenek a számára, hozzáteszi: „A külső adósságteher súlyosbodása és más ezzel kapcsolatos 
mechanizmusok éhségre és reménytelenségre kárhoztatják az emberiség nagy részét. Így mindinkább kizáródnak a piacról azok, 
akiket ugyanez a logika éppenséggel bekapcsolni akart”. (Derrida, 1995/1. p. 91). 
{1325} Ez már csak azért is így van, mert míg a nemzetállamok politikai rendszereiben a szakszervezeteken, egyes pártokon 
keresztül a munkavégzők érdekképviselete némi kontrollt, módosító erőt jelenthet a tőke legszélsőségesebb érdekérvényesítési 
formáival szemben, a globális szinten csak a globalizáció-kritikai mozgalmak képeznek ellenerőt, ennek azonban a 
világrendszerszintű politikai intézményesülés híján nincs kényszerítő ereje. Mint Mészáros István jellemzi a helyzetet: „A 
globális kapitalizmus ma is, akár korábban, azért van híjával a neki megfelelő államalakulatnak, mert a rendszer domináns 
anyagi újratermelési egységei nem képesek lerázni a a maguk ’egyéniségét’. (…) a szóban forgó ’egyéniség’ változhatatlan negatív 
meghatározottság, amelyet nem lehet pozitív tartalommal megtölteni. Ilyen értelemben az anyagi újratermelés síkján tőkék 
sokaságával találkozunk, amelyek szemben állnak egymással, s ami még fontosabb, az ellenőrzésük alatt álló 
munkáscsoportokkal, s mindegyikük – könyörtelenül s természetüknél fogva fékezhetetlenül – általános uralomra tör mind 
hazájában, mind nemzeti határain túl. Ugyanakkor a totalizáló politikai síkon , a tőkerendszer állama nemzeti államok 
sokaságára tagolódik, amelyek különös ’szuverén államokként’ szemben állnak egymással (és persze az ’alkotmányos’ 
ellenőrzésük alatt levő nemzeti munkaerővel). A tőke – akár egyes, akár többes számban vesszük – negatív meghatározottsága 
nem változtatható át pozitívvá, mert a tőke élősködő a munkán, amelyet strukturálisan uralma alatt kell tartania és 
kizsákmányolnia kell. (…) A tőkerendszer államától várni, hogy majd pozitív alakulatot varázsol magából, és képes lesz alávetni 
magának és ’kibékíteni’ fennhatósága alatt a nemzetállamok ellentmondásait, ’világkormány’ vagy a kanti ’Népszövetség’ 



formájában, ez annyi, mint lehetetlent kívánni. A tőkerendszer ’állama’ ugyanis – ami különös nemzetállamok formájában 
létezik – semmi a maga valóságos vagy potenciális szembenállása nélkül a többi állammal, ahogy a tőke is semmi a munkával 
való szembenállása – és a munka által való negatív önmeghatározása – nélkül”. (Mészáros, 2008, I. pp. 273-275). Az 
össztőkének nem érdeke a globális reguláció, mert éppen ennek híján tudja legjobban érvényesíteni transznacionális érdekeit. A 
globális reguláció a tőke ellenfeleinek állna érdekében. „Az uralom és alárendelés létező rendszere mellett, amit fölerősít a 
transznacionális tőke arra irányuló nyomása, hogy érvényesítse érdekeit minden nemzeti önállóságra és önrendelkezésre 
irányuló törekvés ellenében, az elnyomottak harca a régtől megtagadott szuverenitásukért elkerülhetetlen lépés egy minőségileg 
különböző társadalmi anyagcsere-rend felé tartó átmenetben”. (Mészáros, 2008, I. p. 275) „a pozitív internacionalizmus 
stratégiája annyi, mint maradéktalanul kooperatív alternatívával helyettesíteni a tőke újratermelő ’mikrokozmoszainak’ 
igazságtalan – és meghaladhatatlanul konfliktusos – strukturáló elvét”. (Mészáros, 2008, I. p. 277). „Kicsiben” mindez felmerült 
az EU-val kapcsolatban is. Inglehart azzal érvelt (az EU mellett), hogy lehet ugyan, hogy az Egyesült Európa alapvetően tőkés 
érdek, de a nemzetközi tőke úgyis nemzetközi, az EU viszont az ellenerőknek is ad lehetőséget a megszerveződésre (Inglehart, 
1977, p. 351). Főként ha az EU-ban érvényesülhetne a tagállamok valóságos egyenlősége, az egyes nemzetek-kultúrák (főleg a 
kisebb nemzetek-kultúrák) érdekeinek kellő mértékű érvényesítése… 
{1326} Ennek egy konkrét példáját mutatja be Samir Amin az alábbi gondolatmenetben, amelyben egyúttal az élelemtermelés 
kulcsfontosságára próbálja irányítani a figyelmet. „Az uralkodó ideológia a tőke megtérülését összekeveri a társadalmi 
hatékonysággal. Ha például a kapitalista út révén, adott időn belül megtízszerezhető az egy mezőgazdasági munkásra eső 
termelés, az könnyen a hatékonyság megkérdőjelezhetetlen bizonyítékának tűnhet. De miként vélekedjünk a módszer 
társadalmi hatékonyságáról, ha egyidejűleg a mezőgazdasági munkahelyek száma ötödére csökken? Hiába nő az össztermelés a 
duplájára, ha öt mezőgazdasági munkásból négy kiesik, és többé sem a saját fogyasztásához szükséges termékmennyiség, sem 
az eladható szerény többlet megtermelésére nem képes. Ha a vidéki népességnek állandó létszámot biztosító paraszti út 
ugyanezen idő alatt csupán megkétszerezi az egy főre jutó termelékenységét, a szintén duplájára nőtt össztermelés nem csak a 
mezőgazdaságban dolgozók összességét látja el élelemmel, hanem kereskedelmi többlet előállítására is képes lesz. Ha pedig 
ehhez hozzászámítjuk a kapitalista modellben elbocsátott munkások fogyasztását, még annak eredményeit is meghaladja”. 
(Amin, 2009, p. 33). Amin e cikke egyébként a régi kínai hagyományokat és – a kollektív tulajdon és a piacra termelő háztáji 
kombinációjára épülő – hatvanas-hetvenes évekbeli magyar mezőgazdasági politikát ötvöző kínai modell apológiája. De ami 
érveléséből mindenképpen figyelembe veendő, hogy a gazdasági, haszonelvű hatékonyság nem kell domináns szempont 

legyen, s főleg nem, ha más szempontból ártalmasnak bizonyul. 
{1327} Peccei megoldási javaslatai – a globalizáció pozitív hatásaihoz fűzött remények, az etikai szemlélet terjesztése, stb. – 
nincsenek arányban az általa felvetett problémákkal, de maguknak a szimptómáknak a jelzése is fontos és követésre méltó 
kiállás: a cinkosság elutasítása. 
{1328} Szerinte ugyanis van a kizsákmányolásnak egy, „a társadalmi normáknak megfelelő” szintje, s csak az ezen felüli 
kizsákmányolás kárhoztatható. (Castells, 2007). 
{1329} Weber számára a gazdasági racionalitás a vállalkozás és a háztartás elválasztásán alapszik (kijelentve, hogy ha a háztartás 
szempontjai belekeverednek a „tisztán” piaci szemléletű vállalkozás „kalkulatív racionalitásába”, az irracionálissá, s így nem 
kívánatossá teszi működésüket). Webernek kategoriális szempontból igaza van, ám az irracionalitást éppen az viszi a működésbe, 
hogy a piaci-gazdasági vállalkozást elszakítják a háztartás szintén racionális világától, szembeállítják őket, és a piaci működést 
nagy mértékben éppen arra építik, hogy a háztartások racionalitását legyűrje, a háztartásokat alárendelje egy „magasabb 
racionalitás” (természetesen a tőkehaszon racionalitása) érdekeinek. Itt a jogtalan elem az, hogy az egyik létszféra 
„racionalitását” önkényesen kitüntetettnek nyilvánítják a másikkal szemben (jóllehet a háztartás éppoly „nembeli” entitás, mint 
a gazdasági vállalkozás, amely viszont másfelől éppoly partikuláris érdeket képvisel, mint a háztartás). Weber egyébként 
önkéntelenül leleplezi álláspontja prokapitalista elfogultságát, amikor ehhez hozzáteszi, hogy a formális és a tényleges 
racionalitás közti harc nem csak a gazdaságban folyik, hanem például a jogban is a formális jogalkalmazás és a tényleges 
igazságérzék közti harc formájában! (Weber, 1979.p. 22). A „tényleges igazságérzék” itt nála az „irracionális” háztartás 
megfelelője, jóllehet valójában az éppen magának a nembeli nézőpontnak a megnyilvánulása. 



{1330} Azt, hogy a bürokratikus célracionalizmus eluralkodása következtében az egyéni etika „feleslegessé válik”, már Weber, és 
nyomában Horckheimer és Adorno is regisztrálja, utóbbiak a fasizmust is annak tulajdonítják, hogy annak irracionalizmusa 
voltaképpen „az ember belső természetének a kognitív-instrumentális racionalitás elleni küzdelmét irányítja át, teszi 
rendszerintegráló erővé.” (Habermas, 1985, p. 131). 
{1331} Ha Bourdieu a fogyasztói társadalmat „lenyugtatott”-nak (seduced), vagy úgy is mondhatni: „benyugtatózottnak” nevezte, 
ez a leépítés éppen ezt a nyugalmat dúlja fel. 
{1332} „McMurtry remarks that the essential problem of such a cancerous form of growth is that ’the host body's immune system 
does not effectively recognise or respond to the cancer's challenge and advance.’ In the case of capitalism, this occurs because 
the surveillance and communication systems of host-social bodies across the world – i. e. their mass communication and 
education systems – are themselves subordinate to transnational capital, and largely reject and refuse to disseminate messages 
that identify the source of the disease”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 18). 
{1333} Habermas antidemokratikus fenyegetésnek nevezi, amikor a szocializáció folyamatát leválasztják az erkölcsi normák és a 
kultúra rendszeréről, és – mint ennek részleteit majd lentebb sorra vesszük – a mai világkapitalizmus világában éppen ez 
történik. Pedig (mint Weberhez kapcsolódva írja Habermas): „A társadalmak úgy tanulnak, hogy a világképükbe került erkölcsi 
és jogi képzetekkel átszervezik a régi cselekvési rendszereket s ezáltal megújítják szociális integrációjuk formáit, ami viszont a 
cselekvések racionalitásának újabb szerkezeti lehetőségeit teremti meg”. (Habermas, 1985. p. 229). Az etika visszavételének egy 
változatát jellemzi J. Cohen úgy, hogy az ezredforduló konzervativizmusának lényege „olyan tradíciók reaktivizálása, amelyek a 
viselkedést ugyan normákhoz kötik, mégsem engedik ezek diszkurzív érvényesülését”. (J. Cohen, 1982) (Habermas, 1985. p. 
30). 
{1334} A gladiátorjátékok és a különböző kultusz-ünnepek római elburjánzásának megfelelőjeként említhetjük a profi sport 
meghatározó – cirkuszi – látványossággá (és az egyik legjövedelmezőbb üzletággá) válását, és az ugyancsak szaporodó 
fesztiválokat, tűzijátékokat, mind rafináltabb vizuális effektekre törekvő televíziós show-kat, stb. 
{1335} Ezzel kapcsolatban a szerző kissé később megállapítja: „a ledolgozott órák csökkenési üteme elmarad a termelékenység és a 
GDP növekedési üteme mögött”. (Artner, 2006, p. 124). 
{1336} Jelentős segítséget nyújt ehhez a tőkének a közszolgáltatások privatizációja (ezért is tartják ezt annyira „üdvözítőnek”): 
„Például: ha az állam továbbra is biztosítja az egészségügyi alapellátásokhoz való hozzájutást, s aki ennél többet akar, az 
fizessen, akkor a bérbe nem az orvostudomány általános fejlődésének megfelelő egészségügyi kiadásokat kell beépíteni., hanem 
csak az (ettől elmaradó) alapellátásét. (…) ugyanez mondható el az oktatásra, a közlekedésre, a sportra, a művelődésre, stb. is. A 
munkaerő értékének leszorítására példa a fogyasztási cikkek minőségének romlása. (…) Hogy ennek következtében a munkaerő 
néha mérgezett paprikát eszik, az csak a médiát foglalkoztató vérpezsdítő botrányként, de semmiképpen sem közgazdasági 
problémaként jelenik meg. (…) A munkaerő rákényszerül a ’holtig tanulásra’, de ez nem életszínvonalát, bérét emeli, pusztán 
alkalmazásának feltétele, a tudás növekvő mértékben meg nem fizetett elemmé válik a munkaerő értékében. (…) egyre kevésbé 
és semmiképpen sem sokoldalúan képzett munkásokra van szükség. (…) a legkülönfélébb tervezési, termelési, irányítási, 
ellenőrzési folyamatokat teszik egymáshoz hasonlóvá, uniformizálják, a szaktudásigény tehát egyre szűkebb korlátok közé 
szorul: felhasználói szintű számítógépes tudás és idegen nyelv – e két alapismeret önmagában több munkahely megszerzéséhez 
teremt alapot, mint bármely magas szintű specifikus képzettség. (…) A globalizáció körülményei közepette tehát a munkaerő 
árát számos tényező nyomja lefelé. Csak kevesek számára adatik meg a magas fizetés – és legtöbbször annak is nagy ára van 
(mérhetetlen túlórák, nagy felelősség, lojalitás, korai kiégés)”. (Artner, 2006, p. 121-123). 
{1337} Az is ide tartozik, hogy „az ipari társadalom veszélyes fejleményei közepette megnövekszik az értelmezés jelentősége. A 
fejlett viszonyok között megjelenő kockázatok először és kizárólag a rájuk vonatkozó (tudományos, illetve tudományellenes) 
tudásban jönnek létre, a tudás megváltoztathatja, csökkentheti vagy felnagyíthatja, dramatizálhatja vagy ártalmatlannak állíthatja 
be őket, s ennyiben kiváltképpen nyitottak a társadalmi meghatározási folyamatok számára. Emiatt társadalmi-politikai 
kulcspozíciókat töltenek be a médiumok, s azok, amelyekben a kockázatok meghatározása történik”. (Beck, 2003 p 31). 
{1338} Beck azzal folytatja, hogy „a természettudományok ezzel történelmileg olyan munka-, és tapasztalati szituációba csúsztak, 
amelyet a társadalomtudományok ’tárgyuk’ amúgy is politikai jellege miatt már régóta ismernek. Szinte egységes tudományos 



megközelítés jön létre, csak ennek oka ironikus módon a tárgy politikaivá válása, s nem az, amit eleinte véltünk: a 
társadalomtudományos féltudományosság közeledése a természettudományos felettes énhez”. (Beck, 2003 p 125). 
{1339} A „fogyasztói társadalmat” tévedés úgy látni, ahogy például Bauman ábrázolja, amikor úgy fogalmaz, hogy az emberek 
termelők helyett fogyasztókká váltak: ilyen nincsen, a javakat mindig meg kell termelni, a fogyasztás nem a termelés helyett került 
előtérbe; az más kérdés, hogy a huszadik század második felében a javak bősége a centrumországokban lehetővé tette a 
fogyasztás szintjének általános emelését, ami persze a tőke érdekeinek is megfelelt, és egyúttal a manipuláció új lehetőségeit is 
biztosította. (S az is más kérdés, hogy a termelésből nagy tömegek szorulnak ki, amelyek a jóléti társadalmakban fogyasztóként 
még jelen lehetnek). A válságok idején azután a tőke a fogyasztás csökkentésének és a manipulációs hatás fenntartásának 
számára optimális kombinációját igyekszik megvalósítani. (Ilyenkor a termelésből kiszorult tömegek a fogyasztásból is 
mindinkább kiszorulnak). Bauman azt is mondja, hogy a tőke „emancipálódik a munkától” – ilyen végképp nincsen, ez a tétel 
egyébként nem új, már Marx is cáfolta. Attól, hogy az ezredfordulón a spekulációs tőke előtérbe került, a tőkés haszon – és 
egyáltalán a tőke – alapvető forrása ugyanúgy a termelés és a munka maradt, mint ahogy mindig is így volt a kapitalista termelési 
módban. 
{1340} Ebben is megnyilvánul az az alapigazság, ami Marx ismert és korábban idézett mondatában is megfogalmazást nyer: „A 
burzsoá uralom alatt az egyének az elképzelésben szabadabbak, mint régebben, mert életfeltételeik véletlenek számukra; a 
valóságban természetesen kevésbé szabadok, mert inkább vannak besorolva dologi hatalom alá” (Marx–Engels, 1960/2, MEM, 
3, p. 64). 
{1341} Ennek a társadalomnak érzékletes szimbóluma a sztárkultusz: egy olyan világban, amelyben az emberek túlnyomó többsége 
kívülről irányítottá válik, csak nagyon kevesen maradnak belülről irányítottak (és irányítók, a dolgokat aktívan alakítani 
képesek). Ezen kevesek a többiekhez képest szinte félisteni léptékre nagyítódnak fel: őket – a rendszerint a háttérben 
maradókat – jelképezik a sztárok, akik ellentétben a reneszánsz zsenikultuszával, ahol a zsenit azért tekintették emberfelettinek, 
mert magában sűrítette mindenki lehetőségeit (és potenciális képességeit), és ezzel példájává, eszményképévé lett a kibontakozó 
individualizmusnak, a sztár éppen azáltal sztár, mert más képességei és lehetőségei vannak mint a többieknek, (jóllehet a 
tehetségkutató versenyek és egyéb sztárcsináló programok azt az illúziót igyekeznek fenntartani a tömegekben, hogy ilyen 
képességek és lehetőségek őbennük is lehetnek). A reneszánsz zsenivel szemben a sztár nem „magát csinálja meg”, hanem teljes 
mértékben a sztárcsináló gépezetek alakítják ki, vagyis ő maga is éppolyan „kívülről irányított ember”, mint a többiek, s ezáltal 
ő sem az individualizmus példája, eszményképe már, hanem a kívülről irányított ember világának ikonja. A „belülről irányított”, 
aktív individuum eltűnik: ebben a világban már az sem érvényes, hogy kevesek alakítják a dolgokat: a helyzet odáig fajul, hogy 
már senki sem alakítja: a gépezetet már csak saját mechanikus tehetetlenségi ereje viszi tovább. 
{1342} Mint erről korábban szó volt, ez az individualizálódás már az ókorban elkezdődött, de – mint Elias hangsúlyozza – 
individualitás és társadalmiság (miután Descartestől kezdve az inga a „we”-től mindinkább az „I” felé lengett ki) csak a 19. 
században lettek ellentétpárrá. (Elias, 1991, p. 162). 
{1343} Bauman, (2003). 
{1344} Mint korábban láthattuk, Hardt és Negri a „Birodalmat” a tőkés termelési mód legfejlettebb – és a kapitalizmust 
meghaladni szándékozók szempontjából is a legkedvezőbb (?) – megjelenésformájának tekinti, mert – szerintük – ebben a 
formában nyílik leginkább lehetőség a „multitude”, a „Birodalom” ellenerejét jelentő „sokaság” megjelenése-fellépése számára. 
{1345} Hardt és Negri birodalom-metaforája abból a szempontból eléggé használható, hogy jól érzékelteti a „kapitalizmus 
állásának” jelen kétarcúságát. A „birodalom” az a forma, amikor a régi rendszer megpróbálja egy megahatalomba integrálni (s az 
által kontrollálni) a „régi rendet” feszegető új fejleményeket, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy már „nem tud a régi módon 
uralkodni”. 
{1346} Változások a gazdaságot uraló „óriások” összetételében; a politikai pártok cseréje (a kormányváltásoktól egészen addig, 
hogy időnként a pártok kínálatát is „felfrissítik”); a változó ideológiai (és egyéb szellemi) divatok, de gondolhatunk az olyan 
változásokra is, hogy az uralkodó viszonyok hol a családi gazdaságot támogatják, hol annak a patriarchális elnyomással való 
összefüggését bizonygatják (lásd például Mills, 1951 – ez az összefüggés valójában persze nem a családi gazdálkodás és a 
patriarchális elnyomás között áll fenn, hanem csak a patriarchális családban és osztálytársadalmi viszonyok között), hol a stabil 



családot nevezik a társadalom talpkövének, hol a „szingli” életformát tekintik ideálisnak, vagy legalábbis „korszerűnek”. 
Ugyancsak Mills mutat rá arra, hogy a régi monopóliumok ellen gyakran legszenvedélyesebben az új monopóliumokra 
törekvők, az új monopóliumok ellen a régi monopóliumok birtokosai harcolnak. (Magyarországon – és általában Kelet- és 
Közép-Európában – ilyesmi volt megfigyelhető például az egészségügy „reformja” körüli összecsapásokban az orvos 
érdekcsoportok és az egészségügytől minél több profitot remélő tőkecsoportok között). Ilyenkor mindegyik fél úgy lép fel, 
mintha ő lenne a társadalmi igazságosság képviselője az igazságtalan előnyöket birtokló másikkal szemben. A szabad versenyről 
pedig – leplezi le a lényeget Mills – a legtöbbet az örökölt vagyonok birtokosai beszélnek, (vagyis azok, akik egy valóban szabad 
versenypályán eleve előnnyel indulhatnak). (Mills, 1951, p. 36). 
{1347} A világ legszegényebb régióinak ácsingózása a centrumok jóléte felé nehezen kimerülő tartalékot jelent a tőke számára. 
Marx aggodalmai az antikapitalista „lekapcsolódások” lehetőségeit illetően: „Vajon nem fogják-e szükségszerűen eltiporni ebben a 
kis zugban, mikor sokkal nagyobb területen a polgári társadalom mozgása még emelkedő irányú?” (Marx, 1972, MEM 29, p. 339: 
Marx levele Engelshez, 1858, okt. 8.) még ma is érvényesek. Bár „a polgári társadalom mozgása” egészében ma már nem 
„emelkedő irányú”, a perifériákon – és ez még mindig igen nagy területet jelent – nagyon is az lehet. 
{1348} Mint J. K. Galbraith fogalmazott csaknem fél évszázada: ez a csoport „még nem ébredt tudatára kollektív egyéniségének”. 
(Galbraith, 1970, p. 322). 
{1349} Ennek formáit láttuk például Becknek a tudomány mai szerepére vonatkozó elemzésében. (Beck, 2003). 
{1350} „A tudomány, mint a munkától idegen, ellentétes és rajta uralkodó potencia jelenik meg és alkalmazása – a tapasztalatilag 
hagyományozott ismereteknek, megfigyeléseknek, szakmai titkoknak egyfelől koncentrációja, másfelől tudománnyá, a termelési 
folyamat elemzésévé fejlődése mint a természettudományoknak az anyagi folyamatra való alkalmazása –, ez az alkalmazása 
ugyanúgy a a folyamat szellemi potenciáinak az egyes munkás tudásától, ismereteitől és ügyességétől való különválásán alapul, 
ahogy a termelési feltételek koncentrációja és fejlődése, s tőkévé változásuk a munkának ezektől való megfosztásán, 
különválasztásán. Sőt, a gyári munka csak némely fogások ismeretét hagyja meg a munkásnak; ezért elterjedésekor eltörlik a 
tanonctörvényeket; s az állam, stb. harca, hogy a gyári gyermekek legalább írni és olvasni tanuljanak, mutatja, hogy a 
tudománynak ez a termelési folyamatra alkalmazása egybeesik minden szellemi fejlődés elfojtásával e folyamat ténykedéseiben. 
Igaz, kialakul magasabb képzettségű munkások egy kis osztálya, ez azonban nincs semmilyen arányban az ’eltudatlanított’ 
munkások tömegeivel”. (Marx, 1985, MEM 47. p. 467). 
{1351} Az értelmiség proletarizálódásának folyamatát Bourdieu a következőképpen jellemzi: „Az a szellemi munka, amelyet a 
technikai és társadalmi szempontból egyként differenciált és hierarchizált termelési egységekben kollektíve végeznek, s amely 
jórészt a múltban vagy jelenben végzett kollektív munka, illetve a költséges termelési eszközök függvénye, többé nem kaphatja 
meg azt a karizmatikus dicsfényt, amely a hagyományos írót és művészt vette körül független kistermelőként; ők termelési 
eszközeik tulajdonosai voltak, s csak a saját – kegyelmi ajándékként felfogott – kulturális tőkéjüket kamatoztatták”. (Bourdieu, 
1978, p. 369). 
{1352} A reneszánsz polihisztorai, a felvilágosodás enciklopédistái – az ezen ideológia által terjesztett tévhittel ellentétben – nem 
azért voltak képesek „mindenoldalúak lenni”, mert saját koruknak a mainál nyilvánvalóan jóval szűkebb információtömegét 
könnyebb volt feldolgozni, (sőt, ezekben a korokban is éppen az információk ugrásszerű növekedése volt a meghatározó 
élmény), hanem azért, mert az európai individualizmus fejlődésének e két nagy hullámában – az egyéni vállalkozásokból épülő 
kapitalizmus világában – a (belülről irányított, etika-vezérelte) egyént tekintették a nembeliség letéteményesének, s (mint erről 
korábban szó volt), éppen ezért váltak az egyént és a Nemet összekötő szellem képviselői „az ember” – és a korszerű ember: a 
polgár – eszményének sűrített megtestesítőivé. A vízválasztó e tekintetben nem a rendelkezésre álló információk mennyisége, 
hanem az, hogy az egyes egyént a Nem képviselőjének tekintik-e, vagy sem, mert ha igen, az feltételezi, hogy – akárcsak a Nem – 
szelleme által képes egészlegesen gondolkodni (akkor is, ha nincs minden információ birtokában, mint ahogy minden információ 
birtokában egyetlen kor egyetlen géniusza sincsen). 
{1353} „a tudománynak a fönnálló körülmények között az az elsődleges funkciója, hogy egyoldalúan alárendelődjék a tőke 
létfontosságú szükségletének: hogy ez a maga hasznára fordíthassa a saját eredményeit és a munka időszakos nyereségeit. 
Ennek megfelelőn a tudományos tevékenységnek gyakorlati irányt szabnak (és állandóan új és újabb irányt, dacára a ’maga 



útján-módján fejlődő tiszta tudomány’ mindenféle illúzióinak) – aszerint, hogy ez milyen pozícióba jut a kapitalista 
munkamegosztás rendjében – a kettős föladat teljesítésében: egyrészt még és még inkább ’költséghatékony’ (magyarán 
elsődlegesen munkát megtakarító) termelő gépezetek föltalálása, másrészt pedig olyan módszerek és eljárások kiötlése, amelyek 
alkalmazhatók az áruk nyereséges tömegtermelésére”. (Mészáros, 2010, p. III/87, eredeti: Mészáros, 1995, p. 573) A szellemi termelés 
maga is „ipari” munkává változik: „Previous stages of the industrial revolution introduced machine-made consumer goods and 
then machine-made machines, but now we find ourselves confronted with machine-made raw materials and foodstuffs – in 
short, machine-made nature and machine-made culture”. (Hardt–Negri, 2001, p. 272). (Kiem.: K.Á. – K.G.). 
{1354} A tőkelogika ezzel kapcsolatos irracionalitásáról Jánossy Ferenc a következőket írja: „A ’recept’ alkalmazása növeli a munka 
termelékenységét – hiszen ez is a rendeltetése; ha azonban az egyik napról a másikra kivétel nélkül mindenütt bevezetnék, 
akkor alkalmazásának kizárólagos hatása a segítségével gazdaságosabban előállított termékek értékének (és ezzel együtt árának) 
csökkenése volna, és ez a csökkenés egyetlen vállalkozónak sem hozna extraprofitot. A ’recept’ használati értéke tehát a 
vállalkozó számára, aki megveszi, nem maga a termelékenységnövekedés, hanem az a termelékenységkülönbség, amelyet ezáltal 
a többihez képest előnyként szerez; profitja csak annyival nő, amennyivel konkurenséé csökken. A ’recept’ nem termel profitot, 
még kevésbé értéktöbbletet, nem növeli az összprofitot, hanem kizárólag annak elosztását módosítja”. (Jánossy 1966, p.134). 
„Csak a vállalkozó szempontjából bizonyul az általa megvásárolt ’recept’ csupán korlátozott időtartamig hasznosnak. A ’recept’ 
ugyanis azt a használati értéket, hogy a vállalkozónak extraprofitot hoz, éppen abban az időpontban veszíti el, amikor 
beteljesítette azt a hivatását, hogy gazdagítsa a társadalmat; tehát akkor, amikor közkinccsé vált, vagyis, amikor már minden 
területen bevezették, ahol alkalmazható. Ebben az időpontban egyúttal elveszíti csereértékét is a kapitalista piacon. Valóban 
fejtetőre állított világ! Az az ár, melyet a vállalkozó a ’receptért fizetni hajlandó, sosem az elérhető munkamegtakarítástól függ, 
hanem attól az extraprofittól, amelyhez majd a ’recept’ segítségével remél hozzájutni. Kalkulációjában ezért a ’recept’ fel nem 
tartóztatható elterjedése a lehető legtorzabb szerepet játssza: minél gyorsabban terjed el ugyanis az új vívmány alkalmazása, 
minél hamarabb gazdagítja az egész társadalmat, az ő számára annál kevesebbet ér”. (Jánossy, 1966. p. 138). A tőke érdekelt a 
folytonos fejlesztésben, de csak az előnyszerzés határáig. „Az olyan kutatómunka, amely nem hoz extraprofitot, 
gazdaságtalannak bizonyul és ezért csak kivételesen végezhető el, annak ellenére, hogy eredménye a társadalom gazdagságának 
gyarapodásához nagymértékben hozzájárulhatna”. (Jánossy, 1966, p. 139). „Azok a kutatási szektorok, amelyek nem tudják 
legalább közvetett hozzájárulásukat bizonygatni a rendszer teljesítményének optimalizálásához, kimaradnak a hiteláramlásból és 
elhalásra ítéltetnek”. (Lyotard in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. p. 102).} A „tudományos menedzsmentben” dolgozók 
kreativitása nem „akármilyen” lehet, hanem csak a tőke érdekeit szolgáló. (Braverman, 1974). 
{1355} Ez összekapcsolódik az előbb említett másik tendenciával, a szellemi termelés egyszerű (mérhető, elemként kezelhető, s 
ezáltal a profitmaximáló irányítás számára optimális) munkaegységekre való lebontásával is. „a szellemi termelés eredményének 
valóságos, belső használati értéke – mint meghatározott általános munka eredménye – ellentétben áll a tőketulajdonos számára 
jelentkező speciális használati értékkel, s ezért az általános munkát munkaként itt (…) egyszerű munkára bontják”. (Balogh, 
1979, p.336). 
{1356} A képességfejlesztést (ami a leglényegesebb, bár ennek a tőke képviselői sokszor nincsenek is tudatában, Jánossy azonban 
bizonyítja) a tőke a munkaerő újratermelésének egyéb költségeivel együtt az állammal fizetteti meg. „A maga módján a 
kapitalizmus megoldja a tudományos kutatás támogatásának problémáját: közvetlenül a magáncégek által finanszírozott 
kutatóintézetek révén, ahol elsősorban és mindenekelőtt a ’felhasználást’ szolgáló teljesítményre és a megtérülésre orientálódó 
kutatást követeli meg; közvetve pedig magán-, állami vagy vegyes kutatási alapok felállításával, hogy egyetemi intézetek, 
kutatólaboratóriumok és független kutatócsoportok programját támogassa anélkül, hogy munkájuk eredményének közvetlen 
megtérülését remélné, ami azon az elven nyugszik, hogy a kutatásokat bizonyos ideig veszteségesen is finanszírozni kell azért, 
hogy növekedjen a valószínűsége a meghatározó, s ezáltal még jövedelmezőbb innovációnak. A nemzetállamok, kivált a 
keynesiánus időszakban, ugyanezt a szabályt követik: alkalmazott kutatás, alapkutatás. A nemzetállamok mindenféle 
ügynökségek közvetítésével együttműködnek a vállalatokkal. A vállalatnál uralkodó munkaszervezési normák behatolnak az 
alkalmazott kutatást végző laboratóriumokba: hierarchia, munkameghatározás, csoportok kialakítása, egyéni és kollektív 



jövedelmezőség kalkulálása, eladható programok kidolgozása, piackutatás. Kevésbé szenvednek ettől a ’tiszta’ kutatást végző 
központok, de kevesebb hitelhez is jutnak”. (Lyotard in: Habermas–Lyotard–Rorty, 1993. pp. 98-99). 
{1357} „People are using the new technologies to get or give out information for free: reproducing, transmitting, sampling and 
reconfiguring without respect for commercial property rights. This is known as ’piracy.’ And it is prevalent. As access to the 
new communication machines becomes more and more thoroughly socialised, we see a wave of photocopying, home taping, 
bootlegged videos, copied software, zapping, surfing, descrambling, and culture jamming. Moreover, an increasingly wide 
variety of groups and movements are using this generalised availability of communication technologies not simply for 
individual but for collective purposes.” (Dyer-Witheford, 1999, pp. 244-245). „However, cyberspace remains an arena of 
contradictions, in which capital's development is both opposed and spurred by alternative initiatives.” (Dyer-Witheford, 1999, 
p. 251). 
{1358} Fontos megkülönböztetni a szerzői jogokat az ezek mögé bújó tulajdonosi jogoktól. Azok az alkotók, akik az e konfliktusban 
vitatott szerzői jogok kapcsán szóba kerülnek, meglehet, nem bánnák a műveikhez való szabad hozzáférést, ha szellemi 
tevékenységükért ettől függetlenül megkapnák a társadalom megfelelő megélhetésben is kifejeződő megbecsülését; ha 
megélhetésük nem lenne a szerzői jogokhoz kötve. A szabad szoftverek fő ellenzői azonban a tulajdonosok. Jól jellemzi a 
helyzetet Dyer-Witheford (Tessa Morris Suzuki: „A Computopián túl” című írására hivatkozva): „E felhívás a tulajdonjogok 
kiiktatására problematikusnak fog tűnni sok művész, tudományos kutató és kulturális munkás számára. Az embereknek e 
területeken megnyilvánuló kalózkodás iránti hajlama, aminek lehetősége benne rejlik az elektronikus technológiában, az ő 
megélhetésüket veszélyezteti. Azt szeretnék látni, hogy a szellemi tulajdonjogokat e területeken úgy módosítanák, hogy a 
közvetlen termelők jogát erősítenék meg a nagy vállalkozókkal, a kiadókkal, zenei üzletemberekkel, software-óriásokkal 
szemben, akik megvásárolják munkájukat és rendelkeznek felette. És megrémítenék őket azok a kilátások, amelyek az előbb 
említett tiszteletdíjakat és egyéb bevételeket fenyegetnék, amelyektől aktivitásuk függ. Az érvényben lévő kapitalista 
kontextuson belül ezeknek a termelőknek a legális védelme helyénvaló és szükséges. A szellemi tulajdonjogok lerombolása a 
társaságok törvényes erődítményei elleni rohammal kezdődhetne, akik a jelen rendszer haszonélvezői (az egyének és a kis 
szervezetek nem azok). Ennek teljes megvalósulása csak egy olyan közösség átfogó megalkotásának részeként lehetséges, 
amelynek célja, hogy alapvetően szakítson a piac-logikával; részeként egy olyan teljes ’csomagnak’, mely olyan intézkedéseket 
foglal magában, mint a garantált bevétel, ami alapvetően aláássa az emberek azon szükségét, hogy szellemi vagy fizikai 
munkaerejük eladása felől kelljen aggodalmaskodniuk”. (Dyer-Witheford, 1999, pp. 474-475, 70 lj.). 
{1359} „Exploitation is the private appropriation of part or all of the value that has been produced as common. (…) This is true, 
for example, when traditional knowledges produced in indigenous communities or when the knowledge produced 
collaboratively in scientific communities becomes private property.” „What we need most today (…) are mobilizations that 
give us the power to intervene democratically in the scientific process. Just like in the early days of the AIDS pandemic, 
activists from groups like ACT-UP became specialists and challenged the right of scientists to maintain exclusive control of 
research and policy, so too today activists need to become specialists in genetic modification and its effects in order to open 
the process up to democratic control. Furthermore, genetic modification has led to a flood of patents that transfer control 
from the farmers to the seed corporations. This functions as a key lever in the concentration of control over agriculture that we 
discussed earlier. The primary issue, in other words, is not the humans are changing nature but the nature is ceasing to be 
common, that is becoming private property and excusively controlled by its new owners”. (Hardt–Negri, 2004, pp. 150, 151). 
{1360} A 3. fejezetben már idéztük Beck elemzését: „a tudományok – a természettudományok is – pénzes és érvekre szoruló 
megbízók önkiszolgáló boltjaivá válnak. A tudományos részeredmények minden határon túllépő bonyolultsága nyomán a 
vevők is választhatnak a szakértői csoportokon belül és azok között. Nemritkán már azzal is előzetes döntést hoznak politikai 
programokkal kapcsolatban, hogy mely szakok képviselőit vonják be a tanácsadók körébe. De a gyakorlati szakmák művelői és 
a politikusok nem csak hogy választhatnak egyes szakértői csoportok között, hanem ezeket az egyes szakterületeken belül és 
azok között ki is játszhatják egymás ellen, s ily módon az eredmények tekintetében növelhetik autonómiájukat.” (Beck, 2003 p 
328). 



{1361} „This professional could now on take a distinct place in the stratum of intellectual workers as a professionally trained 
intellectual whose training and education was academically controlled and even standardized” (Eyerman–Svensson–Söderquist, 
1987, p. 120). Az értelmiség szocializációjával kitermelik azokat az „experteket” akik ily módon maguk biztosítják a szellemi 
termelésnek a tőke érdekében végzett kontrollját. Az értelmiségiek lehetnek kritikusok a rendszerrel szemben, de sosem ebben 
a szerepkörben, sosem mint „expert”-ek. 
{1362} „Bureaucratization is the proletarianization of intellectual work, but is limited to its exterior, not interior, control” 
(Westoby, in Eyerman–Svensson–Söderquist, 1987, pp. 140). 
{1363} Nicholas Garnham részletesen bemutatja például, hogy Margaret Thatcher kormánya milyen intézkedéssorozatot léptetett 
életbe az értelmiség súlyának csökkentésére. (Lásd Garnham, 2000, pp. 98-100). 
{1364} Bauman (1987) meggyőzően elemzi az összefüggéseket a ráció, a modern állam, a profitérdekeltség és az osztályszemlélet 
között, s felhívja a figyelmet arra az ellentmondásra, hogy a ráció „mindenkié” (hiszen alapja az ember nembeliségére való 
hivatkozás), ugyanakkor kevesek privilégiumaként érvényesül (vagyis úgy forgatják, hogy kizárólag a tőkeérdek „racionalitása” 
hasson racionalitásnak). 
{1365} Kétségtelen veszélyeket rejt magában a teljes ellenőrizetlenség éppúgy, mint a külső ellenőrzés „rátelepedése” egy 
rendszerre. Egyfelől fontos az is, amit Merton hangsúlyoz, hogy a (tudományos) „szabadság szerves része, hogy az oktatót nem 
figyelheti meg együtt és külön-külön mindenki, aki szeretné rákényszeríteni kíváncsiságát” 
(Merton 1980, p. 742); meg kell védeni autonómiája bizonyos fokát, különben az eredmény a legkisebb közös nevező szintjére 
való leszállás lenne (mint a „nyilvánosság” szélsőséges uralmán alapuló tévéshow-k esetében). De szükséges az ellenőrizhetőség 
is, vallja Merton; nyilvánvalóan a kettő valamiféle optimális egyensúlyára lenne szükség. A lényeg itt egyrészt az ellenőrzöttség–
autonómia egyensúlyos aránya, másrészt az a kérdés, hogy ki ellenőriz: az anyagi háttér biztosítója általi ellenőrzés logikus és 
indokolható, de a külső-idegen szempontok eluralkodásával, és hatalmi szempontok érvényesítésével, az ellenőrzött szolgai 
engedelmességének kikényszerítésével fenyeget; az önellenőrzés belülről irányított, etikus emberek esetében teljesen elegendő, 
de minthogy nem mindenki az, általában ez sem optimális. A legjobbnak az a megoldás tűnik, hogy legyen külső ellenőrzés, de 
ezt olyan testület végezze, akit az ellenőrzött teljes mértékben elfogulatlannak és kompetensnek ismer el. 
{1366} A neoliberálisok – világít rá Beck – kirohanásokat intéznek a privilégiumok-vezérelte egyetemek ellen, a valóság azonban a 
szociáldarwinizmus fokozódása, a képzés leértékelése (Beck, 2006, p. 71). 
{1367} Mint például Zygmunt Bauman is levezeti, a tőke ezáltal az intézményt mintegy „másodhegedűssé” teszi (a saját területén), 
s végül leértékeli az autonómiáját. (Bauman, 2003, p.135). A szocializációban a meghatározó szerepet az oktatás ily módon 
meggyengült intézményeitől (és a szintén meggyengített hatóerejű családtól) egyébként is mindinkább az eleve közvetlenül a 
tőke kezében lévő média veszi át. Ugyanígy kontroll alá veszi a tőke az akadémiai szférát is: költségeit (az akadémiák hátterét 
biztosító állam által beszedett adókon keresztül) megosztja a társadalommal, eredményeihez azonban közvetlen hozzáférést 
szerez. Egyébként azt, hogy kinek kezében van az ellenőrzés, alapvetően az szabja meg, hogy annak során kinek a szemlélete, 
értékrendje érvényesül. (Lehet, hogy például a tudomány feletti ellenőrzést személy szerint tudósok csoportja látja el, s mégis a 
tőke ellenőriz, ha e tudósok olyan kritériumok alapján minősítik a többiek teljesítményét, amelyek alapvetően a tőke 
szempontjai. Erről nemsokára még lesz szó). 
{1368} Ez persze másról is szól: a huszadik század végén az egészségüzlet a legprofitábilisabb üzletágak egyikévé vált, s így a tőke 
(és a bűnözés) villámsebesen beáramlik a profitszerzés ezen területére is. 
{1369} Amikor felmerül, hogy a tudományban, az egyetemi hierarchiában ne a korábban megszerzett érdemek számítsanak, ez is 
látszólag egy racionális és igazságos megfontolást helyez előtérbe: ne lehessen passzivitásba tespedni a „megszerzett 
babérokon”. Csakhogy valójában sokszor az ilyen diskurzusok mögött is az az igazi kérdés, hogy ki kit integrál, kinek a 
szemlélete dominál, s a lényeg az, hogy a szellemi termelők önépítkezése helyett a tőke e tekintetben is a piaci kereslet 
teljesítmény-mérését kívánja alkalmazni. (Ha elfogadnánk azt a szóhasználatot, amely a tudományos életpályán felhalmozott 
tekintélyt és az ezzel járó „előjogokat” kulturális „tőkének” nevezi, azt is megállapíthatnánk, hogy amikor a gazdasági tőke 
érdekképviselete az említett reformok felé fordul, egyúttal ezt a kulturális „tőkét” rombolja; a gazdasági tőke felhalmozását 
teljesen legitimnek tekintve megkérdőjelezi a kulturális „tőke” felhalmozásának legitimitását). 



{1370} Az előző fejezetben utaltunk rá, hogy a kelet-európai társadalmak rekapitalizációja során a tőke egyik első lépése a 
„túlképzés” elleni támadás, és az egészségügyi ellátó rendszerek, állami alapoktatási intézmények, szociális ellátó rendszerek és a 
kultúrafinanszírozás csökkentése volt. 
{1371} A gazdaságosság szempontjának mindenek fölé helyezése nem csak azt jelenti, hogy a szellemi termelők értékeit más 
értékekkel együtt alárendelik a tőke értékeinek, (tehát alávettetésüket értékrendszeri szinten is megalapozzák), hanem – mint 
Beck levezeti – a demokrácia általános „megfeleződéséhez” is vezet. (Beck ezt a kifejezést arra használja, amikor valaki vagy 
valami a saját érvényét önmaga csökkenti.) Beck a következőképp érvel: „Először: a társadalmi változás és a politikai irányítás 
viszonyát eredetileg, az ipari társadalom programjában, a ’meghasadt polgár’ modellje szerint gondolták el. A polgár, mint 
citoyen, a politikai akaratképzés minden területén gyakorolja demokratikus jogait, mint burzsoá viszont a munka és a gazdagság 
területén magánérdekeit védelmezi. Ennek megfelelően különül el egymástól a politikai-igazgatási és a technikai-gazdasági 
rendszer. A politikai szféra axiális elve a polgárok részvétele a képviseleti demokrácia intézményeiben (pártok, parlament, stb.). 
A döntéshozatal s vele együtt a hatalomgyakorlás maximái a jogszerűséget és azt az alapelvet követik, hogy a hatalom és az 
uralom csak az alávetettek beleegyezésével gyakorolható. A burzsoá cselekvése, a technikai-gazdasági érdekérvényesítés szférái 
ezzel szemben a politikán kívülinek számítanak. Ennek a konstrukciónak az alapja egyrészt a technikai haladás azonosítása a 
társadalmi haladással, másrészt az a felfogás, hogy a technikai változás fejlődésirányában és eredményében kikerülhetetlen 
technikai-gazdasági jellegű dologi kényszerek fejeződnek ki. A műszaki újítások növelik az egyéni és kollektív jólétet. Az 
életszínvonalnak ez az emelkedése szolgál a negatív hatások folyamatos igazolására is (a képzettség elértéktelenedése, a kötöttségek 
megszűnésével, az áthelyezéssel járó és a foglalkoztatási kockázatok, az egészség veszélyeztetése, természetrombolás). Még a 
’társadalmi következményekkel’ kapcsolatos véleménykülönbségek sem akadályozzák a műszaki-gazdasági újítások bevezetését. Ez lényegében nem 
szorul politikai legitimációra, sőt – éppen a demokratikus-igazgatási eljárásokhoz és végrehajtási módozatokhoz képest – a 
kritikától függetlenül képes érvényre jutni. A haladás váltja fel az egyetértést. Mi több: a haladás mintegy pótolja a kérdéseket, 
bizonyos előzetes hozzájárulást jelent olyan célokhoz és következményekhez, amelyek ismeretlenek és megnevezetlenek 
maradnak. Ebben az értelemben az ipari társadalom programjában demokratikusan megfeleződik az a megújulási folyamat, 
amely a modernségben a hagyomány uralmával szemben jön létre. A társadalmat formáló döntési kompetenciáknak csak egy része 
tagozódik bele a politikai rendszerbe s rendelődik alá a parlamenti demokrácia alapelveinek. Egy másik részét kivonják a nyilvános ellenőrzés és 
igazolás szabályainak hatálya alól, s a vállalkozások befektetési szabadságára és a tudományos kutatás szabadságára ruházzák át”. (Beck, 2003 
p 343-344). (Kiem.: K.Á. – K.G). (A gyakorlatban persze a „tudományos kutatás szabadsága” is csak ideológiai támasz, 
valójában ezen a címen is a „vállalkozások befektetési szabadsága” érvényesül, és ennek jegyében vonják ki a tudományos kutatást 
is a demokratikus ellenőrzés alól). „Másrészt azonban ilyen módon a műszaki-gazdasági haladás előre beprogramozott módon 
szavatolja minden társadalmi életterület tartós megváltozását, ami ellentmond a demokrácia olyan legegyszerűbb szabályainak, 
mint a társadalmi változás céljainak ismerete, vita szavazás, egyetértés”. (Beck, 2003 p 345). A valóságos politikai döntések 
szubpolitikai szintre tevődnek le. A tudomány viszont el van vágva a következményektől. (Beck, 2003 p 349). Vagyis a 
demokratikus kontroll nélkül a tőke katasztrofális irányokba viheti a tudományfejlődést, a maga érdekei szerint, (s a 
felelősséget, ha kell, az „elszabadult”, „ellenőrizetlen” tudományra hárítva). Mint mindjárt látni fogjuk a tudomány ellenőrzése 
– no persze nem a demokratikus mechanizmusok, hanem a tőke és állama által – nem csökken, hanem fokozódik. 
{1372} A tudományok között azok tudományos „tisztaságfoka” (azaz mennyiségi mérhetősége) szerint egyfajta hierarchiát 
állítanak fel, amelynek élén a matematika és a fizika áll, (White, 1992, p. 122), de még az alkalmazott műszaki tudományok is 
rendkívül nagy szakmai gőggel viszonyulnak a „megfoghatatlan” (mennyiségileg mérhetetlen) humán szakterületekhez. 
{1373} A tudományos teljesítmények mérésében ezért is lesz mind fontosabb az idézettség (mennyisége), a szakmailag 
„legmérvadóbb” (s szinte kizárólag a tőkés centrumokban található) folyóiratok, egyetemek referenciája, a kutatás által 
megpályázott és elnyert finanszírozás mennyisége, a tanítványok, s különösen a sikeres tanítványok mennyisége, a publikációk 
mennyisége… (A tőke e téren együttműködik az értelmiségi Céhen belüli hierarchizáló mechanizmusokkal: e hierarchiák maguk is 
megkövetelik formalizált szakmai kritériumok alkalmazását – például a különböző tudományos vagy egyetemi fokozatok 
hierarchiájának kialakítását, „mérvadó” szellemi centrumok kiemelését, a szakmai közvélemény általi megmérettetést –, az 
azonban már egyértelműen a tőke érdeke, hogy mindezt a mennyiségi mérhetőség irányába terelje.) 



{1374} A „gazdaságosságra” való hivatkozás hipokrízise nyilvánvaló, ha arra gondolunk, hogy a tőkés társadalom az eleve a maga 
irányító elitjének képzését szolgáló intézményekben olyan tutorális rendszert valósít meg, ahol minden egyes diákra jut egy 
tanár, hasonlóképp az olyan magánklinikákhoz, amelyeken egyetlen beteget az egészségügyi személyzet egész csapata lát el. 
(Utóbbi esetben az a „gazdaságossági” érv, hogy a rendkívüli ellátást a beteg meg is fizeti; ám az „igazságossági” kritériumok 
szerint már nehezen indokolható, hogy az egészséghez és élethez több joga legyen annak másoknál, akinek – az esetek nagy 
részében egyébként éppen a vele szemben e téren is hátrányba kerülők munkájának köszönhetően – több a pénze). 
{1375} Az adminisztratív teendők fokozódása, ami az összes szellemi termelői területen megfigyelhető, egyszerre növeli az 
alávetettség tudatát (és valóságos tényét), növeli az igénybevétel intenzitását és a kizsákmányolást, és csökkenti az 
átlátóképességet (s ezzel az ellenállás lehetőségét). 
{1376} Persze a szellemi termelők proletarizációja viszonylag új folyamat, s a szellemi termelők – hiszen a tőkés társadalom azért 
az értelmiség elitizációjának, a fizikai munkavégzőkkel való szembefordításának előnyeiről sem mondott le – még mindig jobb 
helyzetben vannak, mint a tőke régebbi kizsákmányoltjai, akiknél a bérrabszolgaság és eldobhatóság még szélsőségesebb 
formáival találkozunk a kényszer-, és önkéntes prostítucióban kialakuló szexrabszolgaságtól a szó szoros értelmében vett 
adósrabszolgaságig, az ólakban tartott vendégmunkásokig, mezőgazdasági idénymunkásokig, a gazdag világ öregei, betegei 
mellett alkalmazott – a perifériák országaiból érkező – 24 órás készenlétben tartott „beszélő szerszámokig”. 
{1377} A specializálódás amellett, hogy a tőke érdekeit szolgálja, ugyanakkor a viszonyok elbürokratizálódása irányába is hat – s ez 
is rontja a tevékenységek végső hatékonyságát. Mint Toffler kimutatja, „minden bürokrácia úgy működik, hogy a tudás 
horizontálisan felaprózódik, vertikálisan pedig újra egyesül”. (Toffler, 1993, p. 238). Ebben a szerkezetben minél kisebb az 
egyes egységek autonómiája, annál erősebb lesz a szervezeten belüli érdekérvényesítési harc, ami a szervezet hatékonyságágát 
(tovább) rombolja. Ezért a specializálódással és a hierarchiák általi összefogással – a tőke jelenlegi gyakorlatával – szemben 
Toffler (is) az információ szabad áramlásában és az autonómia fokozásában látja a valóban racionális működés lehetőségét 
(Toffler, 1993, p. 245). 
{1378} Ebből a szempontból minősíthetjük rendkívül destruktívnak a centrumtőke érdekképviselőinek, miniszteriális helytartóinak 
olyan kijelentéseit, hogy egy viszonylag kisebb országnak nincsen szüksége ennyi egyetemre, sőt, bizonyos szakok esetében 
bőven elég, ha a képzés a fejlett centrumokban történik. Igen árulkodó az egyik ilyen korifeus azon cinikus „érve”, hogy 
„Afrikának sincs minden országában egyetem”. Bár a szűklátókörűen monetarista nyilatkozó gondolatmenetében ez arra 
vonatkozott, hogy a humán szféra intézményeit az adott gazdaság teljesítőképességéhez kell szabni, Afrika elmaradottságának 
egyik oka éppen az, hogy a gyarmattartók szétzúzták a helyi kultúrák szerves egységét, felszámolták saját intézményeiket, hogy e 
társadalmak mind kiszolgáltatottabbak legyenek a külső behatolásnak. 
{1379} Korábban, az 1336. lábjegyzetben mutatta be ugyancsak Artner Annamária, hogy a munkaerő árának lenyomása érdekében 
„egytudásúvá” tett (például a nyelvtudásra és a számítógéphasználat ismeretére leszűkített tudású) embereket miként teszik 
érdekeltté abban, hogy maguk is azt képviseljék – hiszen ehhez értenek –, hogy igenis jó, ha ez a foglalkoztatás alapja. Hasonló 
köröket hoznak létre minden, a tőke számára fontos területen: a tudományban bevezetett mérési kritériumoknak leginkább 
megfelelő tudósok gyakran harcos képviselőivé lesznek ezen – és éppen ezen – kritériumok alkalmazásának; a manipuláció 
végrehajtásáért megfizetett médiaszakemberek természetesként alkalmazzák, s adják tovább „szakmai ismeretként” a 
manipulatív technikákat az ifjabb nemzedékeknek; a munkavállaló, aki elhiszi, hogy munkát „adnak neki” (vagyis hogy az nem 
alanyi jogon jár az embernek), mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy el ne veszítse az ennek alapjául szolgáló „kegyet”. 
(Garnham a média-értelmiségről írja, de a későkapitalizmusban csaknem minden szellemi termelőre érvényes: „they are the 
cadres of an expanding industrial sector responsible for both the direct production of surplus accumulating commodities and 
for servicing, through advertising and marketing, other sectors of the economy” /Garnham, 2000, p. 107/). Ugyanez az 
öngerjesztő folyamat érvényesül a tudattermelésben: a tömegmédia és a tömegoktatás színvonalromlásával erősítik a 
színvonaltalanság-igényt, (elérik, hogy az emberek tényleg azt érezzék szükségletüknek, amit kínálnak nekik: s így aztán – mint 
már erről is volt szó – nyugodtan hivatkozhatnak arra, hogy ők csak azt nyújtják, amit az emberek igényelnek. 
{1380} Mint Lyotard megállapítja, az újabb korban fokozódik e tekintetben formai szinten is a tőkeérdekek preferenciája. „A 
bizonyítás, ami elvben része az érvelésnek, és arra hivatott, hogy a tudományos üzenet a címzett egyetértését elnyerje, ily 



módon másfajta nyelvjáték ellenőrzése alá esik, ahol a tét nem az igazság, hanem a teljesítőképesség, vagyis a bemenet–kimenet 
legjobb hozadéka. Az új tét igazolása érdekében az államnak és/vagy a vállalatnak az idealista vagy humanista legitimáló elbeszélést fel 
kell adnia: a mai támogatók diskurzusában az egyetlen hihető tét a hatalom. Nem az igazság megismerése, hanem a hatalom 
növelése érdekében veszik meg a tudósokat, a műszaki szakembereket és a műszereket”. (Lyotard, in: Habermas–Lyotard–
Rorty, 1993. pp. 99-100). (A szélsőségesen értékrelativista Rorty – lásd ugyanott – persze ebben nem lát semmi kivetnivalót, és 
Lyotard is „méltányosan” bemutatja ennek a „nyelvjátéknak” az előnyeit is. A posztmodern alapállás nem igazán alkalmas a 
tőkeérdekkel szembeni ellenállásra). Már maga az is jellemző, hogy a későkapitalizmusban az igazságossági kérdéseket nyelvi-
kommunikációs szintre tolják át, és „nyelvjátékokban” gondolkodnak, (összefüggésben azzal, ahogy megnő a kommunikáció 
szerepe a tőketermelésben). Ennek azután megvan a szerepe a valóság rendszervédő átértelmezésében is, amelyről, mint a 
tőkének a szellemi termelési mód ellen folytatott küzdelmében felhasznált eszközről e fejezet későbbi részében még lesz szó. 
{1381} Mindenesetre számos olyan értelmiségi, aki a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas években komoly erőfeszítéseket tett igen 
absztrakt filozófiai, társadalomelméleti munkák befogadására (mondjuk Lukács György műveitől Marxon, Weberen át egészen 
Hegelig, Kantig, s itt Heideggertől Wittgensteinig igen sok „nehéz” szerzőt említhetnénk), s a világért sem vallotta volna be, 
hogy ezt vagy azt nem érti az olvasottakból, ma minden skrupulus nélkül jelenti ki egy-egy írásról, hogy az neki „túlságosan 
elvont”. 
{1382} Mills részletesen elemzi, hogy a „tömegtársadalomban” milyen (diktatórikus) eszközök biztosítják a status quo fenntartását. 
„1. A véleményeket kifejező személyek sokkal kevesebben vannak, mint a csupán passzív véleménybefogadók. 2. A hírközlés 
megszervezésének módja lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, hogy az egyének ellenvéleményüknek azonnal vagy a kellő 
hatásfokkal kifejezést adjanak. 3. A „ véleményeknek gyakorlati radikalizálódását a hatóságok” {és/vagy – tehetjük hozzá – 
közvetlenül a tőke} „az adott hírközlési eszközök megszervezése és ellenőrzése révén irányításuk alatt tartják. 4. A tömeg nem 
független az intézményektől, ellenkezőleg a hatalmi intézmények ügynökei behatolnak a tömegbe, s ezáltal meghiúsítanak 
minden autonómiát, amelynek keretei között az emberek vita után kialakíthatnák véleményüket” (Mills, 1962, p. 333-334). 
Abban azért lehet reménykedni, hogy talán nem minden autonómiát sikerül így meghiúsítani, talán Castellsnek és Dyer-
Withefordnak van igaza, és a manipuláció „szövedéke is mindig fölfeslik valahol”, különben nem lenne esélye semmilyen 
rendszerszintű változásnak. 
{1383} Ezt már csak azért sem lehet kizárni, mert a tőke érdekképviselete egyidejűleg is több, egymással ellentétes, de összhatásában egymást 
kiegészítő technikát alkalmaz, s az adott körülmények függvénye, hogy mikor melyiknek mekkora szerepet biztosítanak. 
Figyelemre érdemes például Jameson észrevétele az elitkultúra–tömegkultúra viszony eltérő alkalmazásáról Európa és az 
Egyesült Államok eltérő közegében. „in the modern period, the opposition between mass-culture and high art acquires a very 
obvious class symbolism in the United States, despite the oppositional and anti-bourgeois stance of ’high art’ in Europe; while 
with the arrival of theory and nascent postmodernity, it is theory which comes to be coded as foreign and thereby upper-class, 
while ’true’ creative literature – including both ’creative writing’ and commercial television culture – is rewritten as a populist 
ethos”. (Jameson, 1996, pp. 41-42). Maga a kettészakadás – „magas-” és „tömegkultúra” szembenállása biztosítja a tőke 
számára azt a manőverezési lehetőséget, hogy a megosztott kultúrában, a hierarchikusan megosztott társadalomban saját 
érdekeit érvényesítse, mindig a saját érdekeinek megfelelő „hangokat” erősítse fel. 
{1384} Braverman azt hangsúlyozza, hogy a tömegkommunikáció mindig a legkisebb (színvonalat képviselő) közös nevező 
irányába mozdul (Braverman, 1974). De színvonalesést jelent maga a kereslet-preferencia is, hiszen a kereslet mindig az adott 
tudatszint alapján történik, az adottat várja el, s ez ellentétes a szellemi termelés egyik lényegével: innovációs természetével. A 
valóságban azonban – s ezért tudott a tőke is mindig innovatív lenni – persze a keresleti dominancia csak ideologikus illúzió; 
többször hangsúlyoztuk már, hogy a tőke mindig saját kínálatát erőlteti rá a fogyasztóra. A szellemi termelővel szemben – itt 
megint tetten érhetjük a tőkeérdek-vezérelte kettős mércét – a tőke fennen hangoztatja a kereslet szentségét: az emberek a 
silányabbat akarják, s ha ez így van, ezt kell nekik adni (az értékrelativizmus itt is segít, áldemokratizmusában egyenértékűnek 
mutatva a magas kultúrát választó „szükségletét” a tömegkultúrára irányuló szükséglettel). Ebben a diskurzusban szó sem esik 
arról, hogy mindeközben a tőke persze nagyon is kínálati stratégiát követ: a legsilányabb minőséget propagálja, erőlteti rá a 
fogyasztókra; ami jól látható abból, hogy a silány tömegkulturális termékek fogyasztása növekszik. 



{1385} Időnként a tömegkommunikációban is megjelenhetnek a tőkés társadalmat bíráló, kritikus mozzanatok, de többnyire ezek 
is olyan formában, hogy a tőkés társadalom status quo-jával szemben nem jelentenek valódi fenyegetést. 
{1386} Ez fontos mozzanat: a színvonal-lenyomásnak fontos feltétele, hogy a véleményformáló pozíciók a szellemi termelők 
„elitjétől” egyértelműen a gazdasági (és az annak alárendelt politikai) elit kezébe kerüljenek. „It has been accused of unlawfully 
appropriating the right to decide on those matters on which only the cultural elite was a trustworthy judge. Having 
subordinated validation of culture to the practical judgement of quantifiable demand, the market reduced the cultural elite to 
one of the many ’taste interest groups’ vying with each other for the benevolent attention of the consumer.” (Bauman, 1987, p. 
158). „Theories of epistemological and cultural relativism have undermine the philosophical foundations of a critical 
intelligentsia, while socio-historical theories of intellectuals as the manipulators of cultural judgement in pursuit of their class 
interest have fuelled populist and communitarian impulses which undermine the social grounds for such judgement even 
within the academy itself.” (Garnham, 2000, p. 107). 
{1387} E szöveg indulatának hitelességét növeli, hogy az államszocializmus egyik legkérlelhetetlenebb ostorozójaként híressé vált 
film-, és színházrendezőtől származik. 
{1388} A tömegkultúrával kapcsolatban igen sok elmélet létezik; vannak éles támadói és hasonlóképp szenvedélyes védelmezői. Mi 
alapvetően azon az állásponton vagyunk, hogy mindegyik oldalát figyelembe kell venni, azt is, hogy miképpen szolgálja a tőke 
érdekeit (például a szellemi termelés bázisának gyöngítésével), s azt is, hogy az értelmiség elitizmusba zárkózó konzervatív 
tendenciáival szemben hogyan képes a tömegkultúra kulturális megújulásokat is indukálni (mikor is a magaskultúra jelentős 
alkotásai is a tömegkultúrából „nőnek ki”); vagy miképpen ragadja meg a tömegkultúra minden mást megelőzve a „tömeges” 
életérzéseket. Mi egyrészt azért hangsúlyozzuk itt most inkább negatív hatásait, mert az utóbbi időben megnőtt annak az 
irányzatnak a súlya, amely a tömegkultúrát a mélyebb kulturális hatások rovására védelmezi; másrészt mert egy olyan 
tömegkultúrát védelmeznek, amelynek fontos vonása a lényegi társadalmi kérdések kerülése. Mert a fő választóvonal 

véleményünk szerint nem is magas-, és tömegkultúra között van, hanem egyfelől a valóság viszonyait feltáró, az 

emberek átlátását növelő kulturális hatások és másfelől az attól elforduló szórakozás tömegkultúrája, és az öncélú 

esztétizálás – szintén lefegyverző – magaskultúrája között. 
{1389} „A szellemi elitizmus régi misztikuma számos súlyos társadalmi-gazdasági tényező hatására egyszer s mindenkorra 
elpárolgott. Amellett a növekvő – mind potenciális, mind valóságos – értelmiségi munkanélküliséggel, valamint az egyre 
durvább szakadékkal a tanult ismeretek és ezek tényleges alkalmazása között a munkahelyen, folyton csak nehezebbé és 
nehezebbé válik fönntartani az értelmiség nagy többségének hagyományosan nem kérdéses alárendelését a tőke fennhatósága 
alá”. (Mészáros, 2010, IV, p. 20). 
{1390} „az ideológia mást mond, ha az uralkodó osztályról, s mást, ha a többi osztályról van szó. A polgár például, aki spiritualista, 
ha önmagáról van szó, materialista a többi osztállyal szemben, liberális önmagával, szigorú a többi osztállyal szemben, 
ugyanilyen logikus módon intellektualista, ha magáról van szó, és mechanikus gondolkodású a többi osztály esetében” 
(Bourdieu, 1978, pp. 289-290, 12 lj.). 
{1391} Szó esett már arról is, hogy a tőkének bizonyos értelemben érdeke a szellemi képességeken nyugvó társadalmi mobilitás, 
mert kedvező lehet a tőke által alkalmazott kvalifikált munkaerő hatékonyságnövekedése szempontjából, ugyanakkor érdeke az 
osztályhatárok fenntartása is: a tőkés államok oktatási rendszereiben ez a két szempont rendszerint kiegyensúlyozza egymást, de 
úgy, hogy a képzés által felemelkedőkkel gazdagodó értelmiségi elit elitjellege fennmaradjon, s ezáltal az osztálynézőpont legyen 
a domináns, integráló mozzanat. 
{1392} „A ’professzionalizáció magvához’ meghatározott, módszertanilag rendkívül fejlett eljárások vagy elméleti 
gondolkodásmódok tartoznak, amelyek azután az adott szakterületen belül kisebb csoportok és ’hitközösségek’ elkülönüléséhez 
vezetnek. Ezek az ’igazi tudást’ védelmezik a félszakértők grasszáló ’laikus tudásával’ és a ’sarlatán kollégákkal’ szemben. A 
professzionalizáció terén bekövetkezett veszteségért ily módon a túlzott professzionalizáció nyújt kárpótlást – ami azzal a 
veszéllyel jár, hogy az adott szakterületet szellemileg és intézményesen halálra akademizálják”. (Beck, 2003 p 318). A 
professzionalizáció hatalmi jellegét jól mutatja az is, hogy az „igazi tudás védelmezése” az esetek nagy részében egyértelműen az 
elithelyzet védelmezését jelenti a konkurenciával szemben. Ennek (abszurd) megnyilvánulása az is, amikor az egyetemi oktatók 



egy része valódi funkciója, tudása teljes átadása helyett e tudásokat visszatartja a (versenytársadalom logikája szerint szintén 
konkurenciaként kezelt) diákoktól, és – a diákokban rejlő lehetőségek kibontása helyett tanári helyzetük egyik fő velejárójának 
tekintik annak – olykor a megalázó formáktól sem visszariadó, s korántsem mindig ösztönző hatású – bebizonyítását, hogy 
diákjaik mennyi mindent nem tudnak. 
{1393} Igazi önálló szakmai hatalommal Beck szerint ma csak az orvostudomány rendelkezik, annak köszönhetően, hogy az elmúlt 
fél évezredben az orvostársadalom tudta úgy megszervezni (illetve a modern társadalomhoz igazítani) a maga 
intézményrendszerét, hogy a tudomány, a képzés és a gyakorlat egy kézben maradt. (Beck, 2003, p. 386). Kérdés, hogy valóban 
egyedül áll-e ebben a tekintetben az orvostársadalom, mindenesetre az biztos, hogy az orvosok jól jelképezik a szakmai 
értelmiségi elitcsoport elkülönülését. Ennek pozitív és negatív következményeit egyaránt figyelembe véve az is bizonyosnak 
látszik, hogy – éppen elitizmusa miatt – az orvostársadalom megszerveződésének mai formái nem adekvátak egy kifejlett szellemi 
termelési mód társadalmával, mint ahogy a szellemi termelők legtöbb mai, a tőkés termelési módba illeszkedő intézménye-
szervezete sem. 
{1394} Hogy éppen „kiskirályságoknak”, feudális klikkeknek, kliens-rendszereknek nevezik őket, nem véletlen: láttuk, hogy a 
polgári ideológia egyik legsikeresebb módszere ellenfeleinek a meghaladott-meghaladandó múlthoz sorolása, amellyel szemben 
maga a tőke a „haladás”, a „korszerűség” képviselőjeként léphet fel. 
{1395} Erre különösen alkalmas terepet nyújt például az Egyesült Államok társadalma, amelyben a tőke nagyrészt alulról jött, self-
made-man, s így gyakran nem is nagyon iskolázott csoportként határozta meg magát, a munkásmozgalmat pedig korporatív 
technikákkal megszelídítve egyfajta egységfrontot hozott létre a tőkések és munkások között a „tojásfejűek” ellen. (Ennek 
köszönhetően alakult ki az Egyesült Államokban az a felfogás, hogy a hangsúlyozottan értelmiségi jellegű elnökjelöltek eleve 
vereségre ítéltetnek, s bár azóta volt néhány értelmiségi jellegű elnöke is az USA-nak, ezek a kivételek csak erősítették a 
szabályt, amennyiben ilyen jelöltek csupán akkor tudtak nyerni, ha értelmiségi sajátosságaikat kifejezetten populista elemekkel 
vegyítették). Ez a fajta értelmiség-ellenesség arra a logikára támaszkodik, hogy a „tojásfejű” másmilyen, mint a társadalom 
többsége, következésképp valóságidegen, tehát nem is tudhatja eredményesen irányítani a birodalmat. 
{1396} E képzetek megerősödéséhez hozzájárulnak persze azok a szakbarbár tudósok is, akik nyilvánosan elhárítják a 
szembenézést tevékenységük következményeivel. 
{1397} „A gép semmilyen vonatkozásban nem jelenik meg az egyes munkás munkaeszközeként. Differentia specificája 
semmiképpen sem az, hogy, mint a munkaeszköznél, a munkás tevékenységét az objektumra közvetítse, hanem ez a 
tevékenység éppenséggel úgy van tételezve, hogy már csak a gép munkáját, annak akcióját, a nyersanyagra közvetíti – felügyel rá 
és a zavaroktól óvja. Nem úgy, mint a szerszámnál, amelybe a munkás mint szervbe saját ügyességével és tevékenységével lelket 
lehel, és amelynek kezelése ezért a munkás virtuozitásától függ. Hanem a gép, amely a munkás helyett ügyességgel és erővel bír, 
maga a virtuóz, amely saját lélekkel bír a benne ható mechanikai törvényekben, és amely állandó önmozgásához – ahogy a 
munkás táplálékot – szenet, olajat, stb. fogyaszt. (segédanyagok). A munkás tevékenységét, a tevékenység puszta 
elvonatkoztatására korlátozva, minden oldalról a gépi berendezés mozgása határozza meg és szabályozza, nem pedig fordítva. 
A tudomány, amely a gépi berendezés élettelen tagjait arra kényszeríti, hogy konstrukciójuk révén mint automata célirányosan 
hassanak, nem a munkás tudatában létezik, hanem a gép révén mint idegen hatalom hat rá, mint magának a gépnek a hatalma. Az 
eleven munka elsajátítása a tárgyiasult munka által (…) ami a tőke fogalmában rejlik, a gépi berendezésen nyugvó termelésben 
magának a termelési folyamatnak a jellegeként, annak anyagi elemei és anyagi mozgása szerint is tételezve van.” (Marx, 1984, 
MEM 46/II. p. 161). (Kiem.: K.Á. – K.G.). 
{1398} Ez a rémlátomás egyébként éppen a tőke jelen terjeszkedésének valóságos fejleményeit tükrözi és jelképezi: a tőke a holt 
munka kiterjesztésére törve – hiszen a tőkévé váláshoz az élő munkát mindig holt munkává kell változtatnia, mivel a csereérték 
is csak az eleven használati értékek holttá változtatásával, absztrahálásával keletkezhet – addig hajthatja a tendenciát, hogy a 
holttá tett munkát – például komputer-chipek formájában – már az élő szervezetbe is beépíti: a szó szoros értelmében is (Dyer-
Witheford, 1999). 
{1399} Olykor Hollywood készít olyan filmeket is, amelyekben – az emberek reális tapasztalatainak azért szintén megfelelően – a 
mohó tőkés játssza a főgonosz szerepét, de ezt mindig úgy oldják meg, hogy egyéni gonoszságnak, túlzott profitéhségnek 



tulajdonítják. S így ugyanaz a leszűkítő átterelés történik, mint amikor zsidókra, szabadkőművesekre vagy értelmiségiekre 
hárítják a felelősséget: sosem a tőkés rendszer, a tőkés osztály a felelős, s így az osztályharcos indulatok is levezetődnek, meg az 
osztálybéke is fennmarad. 
{1400} Gyakran igyekeznek azt a látszatot kelteni, hogy a társadalomban ma a fő konfliktus-vonal az értelmiségi 
„professzionálisok” és a népesség többi része között húzódik (az utóbbiakat hol „tömegeknek”, hol „csőcseléknek” tekintve). 
Mindent elkövetnek azért, hogy az értelmiség ne legyen a többiek „szerves értelmisége”, (ne tekintsék, és ő maga se tekintse 
magát annak), – például (s nem utolsó sorban) éppen a „szervesség” értékének s fogalmának tagadásával. 
{1401} Az oktatók hallgatók általi minősítésének például kétségkívül funkcionális eleme a kontroll, visszajelzés benne rejlő 
lehetősége, de sok esetben egyes tanárok meggyengítésére használják – ügyesen manipulálva a hallgatók „közvéleményét”. Ez a 
technika mellesleg még inkább beviszi az oktatásba a piac kereslet–kínálat szemléletét: a diákok mint vásárlók ítélik meg a 
tanárokat, és azok teljesítményét, mint terméket; ugyanakkor szó sincs szabadpiacról, így az egész mechanizmus egészen más, 
kontrollálatlan érdekek érvényesítésének eszközévé válik. 
{1402} Ezért sem lehet igazán megvonni a tőkés társadalomban a határt az emberek kárára megvalósított legális tőkefelhalmozás 
és az emberek kárára megvalósított bűnözés, a haszonszerzésre irányuló pénzügyi vállalkozás és a haszonszerzésre irányuló 
szélhámos spekuláció között. „Madoffot egy kényszerítő erő, egy belső késztetés hajtotta, ami bele van kódolva magába a 
kapitalista viszonyrendszerbe: folytatni kell, tovább kell menni, ki kell terjeszteni a pénz körforgását, hogy az egész gépezet 
tovább működjön. Más szavakkal, a kísértés, hogy a legális üzletet ’kiterjesszük’ egyfajta piramisjátékká, bele van kódolva a 
kapitalista körforgás természetébe. Nincs egy olyan konkrét pont, ahol az ember átlépi a Rubicont, és a legális üzlet átcsap 
illegálisba; a kapitalizmus dinamikájából következik, hogy elmosódik a határ a ’legitim’ befektetés és a ’vad’ spekuláció között. 
(…) a terjeszkedésre való kényszer (…) noha bele van kódolva a rendszerbe, úgy jelenik meg, mint az egyén bűne”… (Žižek, 
2009, p. 33). 
{1403} „annak az önkényes föltevésnek, hogy a sikeres tőkeexpanzióhoz szükséges források éppúgy, mint a kellő tér örökre 
rendelkezésre állnak majd – a fonák folyománya (…) az abszolút kényszerűségek felelőtlen relativizálása (mint például a bolygó 
meg nem újítható erőforrásainak most folyó elpocsékolásában rejlő veszélyek makacs mellőzése”. (Mészáros, 2008, I. p. 187) 
Ez hozza létre a globalizációs folyamatban rejlő, már említett legfőbb veszélyt: a folyamatok alapvető kontrollálatlanságát. 
„Maga a tőke teremtett világszerte olyan minden ízében ingatag helyzetet, amely átfogó koordinálás után kiált (meg persze, 
konszenzuson alapuló tervezés után, ami lehetővé tenné az összehangolást), amikor pedig maga a tőkerendszer, természeténél 
fogva szöges ellentétben áll az efféle követelményekkel”. (Mészáros, 2008, I. p. 285). „A tőkerendszer vak terjeszkedési ösztöne 
javíthatatlan, mert nem képes kilépni saját bőréből, és olyan termelési eljárásokat alkalmazni, amelyek összeegyeztethetők a 
globális léptékű ésszerű korlátozás szükségességével. Ha a tőke átfogó ésszerű önkorlátozást gyakorolna, ez valójában 
működési módja legdinamikusabb aspektusának elfojtásához vezetne, ennél fogva ez az ő – mint a társadalmi anyagcsere-
ellenőrzés történetileg egyedülálló rendszerének – öngyilkosságával volna egyenlő. (…) Elképzelhetetlen kilépni ebből az ördögi 
körből anélkül, hogy gyökerestől föl ne forgatnánk magának a tőkerendszernek az alapvető meghatározottságait.” (Mészáros, 
2008, I. p. 293). 
{1404} Mészáros másutt konkrét példával világítja ezt meg: „A tőkerendszer szivattyúzó gazdálkodása hasonlatos a brit 
vízellátáshoz, amely jókora vízhiánnyal küszködik – szinte hihetetlen – minden nyáron, egy olyan országban, amelyik a 
legbőségesebb csapadék jótéteményeit élvezi. E rejtély nyitja abban az egyszerű tényben rejlik, hogy a brit szivattyúrendszer 
által kiaknázott víznek csaknem egyharmadát felelőtlenül elpocsékolják a vezetékhálózat szivárgása folytán. S tetejébe a 
privatizált brit vízművek szolgáltató rendszerének szemérmetlenül jól fizetett igazgatói igazi kapitalista módon úgy érvelnek, 
hogy ’sokkal gazdaságosabb’ hagyni a vezetékek szivárgását, és elpocsékolni azt a sok vizet, mintsem megjavítani és fölújítani a 
meghibásodott elosztóhálózatot; így hát ehhez a gyakorlathoz, mondják, éppenséggel a fogyasztók érdekében tartják magukat. 
Ehhez hasonló módon a tőke nagy erejű szivattyúrendszere mint egész képes volt egész története során mindvégig elleplezni a 
mérhetetlenül nagy erőforrás-pocsékolást a zavartalan tőkeexpanzió látványos eredményeivel”. (Mészáros, 2010, III. p. 432. 
eredeti: Mészáros, 1995, p. 815). 



{1405} Míg a hatvanas-hetvenes évek jóléti államaiban a nonprofit szféra és a kutatás összefogásával olyan fejlemények 
mutatkoztak, amelyek az egészség és nevelés, illetve a kommunalitás előtérbe kerülését és önfejlődését vetítették előre, (lásd erről 
például Bell, 1974), most éppen e területek piacosítása, profit-elvhez igazítása folyik. 
{1406} Egyébként e vonatkozásban a tőke azt teszi, amit mindig: a saját szabadsága korlátai elleni küzdelmet közérdeknek álcázva 
rombolja mások szabadságait. Eljárásmódját jól jellemzi Bogár László szenvedélyes metaforája, mellyel csupán értelmezi – és 
leleplezi – a tőke egyébként lényegében nyíltan ebben a formában hangoztatott érvelésének lényegét: „’Teljes liberalizálást 
akarok, tehát semmi és senki ne korlátozza a sejtek teljesen szabad szaporodását, teljes deregulációt akarok, tehát a szervezet 
neuro-endokrin szabályozórendszere nekem ne szabja meg, hogy mit és hogyan teszek. És végül teljes privatizációt akarok, hisz 
mindenki tudja, hogy a szervezet legrosszabb tulajdonosa az immunrendszer, tessék tehát privatizálni a tulajdonában lévő 
szervezetet, például az én javamra.’ És már ki is találta a nyájas olvasó, a ráksejtről van szó.” (Bogár, 2009, p. 18). A tőke 
egyébként mindig a közérdek mögé bújik. Ugyan a magáértvaló nembeliség feltételeit éppen a kapitalizmus teremti meg, ő maga 
azonban egyértelműen és végletesen szembekerül a nembeliséggel, az emberi Nem közös érdekeivel (hiszen egyéni 
vállalkozáson, üzleten – másokkal szemben érvényesített egyéni érdeken – alapszik); s minthogy a tőkés egyén önzése a Nem többi, 
ezen önzés következményeit elszenvedő tagja számára nem legitim, ezért – az önzést tagadva, leplezve – folyton a közjóra és a 
közös emberi természetre kell hivatkoznia (ilyenkor messzemenően – és a valóságos értéket messze meghaladóan – kiaknázva 
azt, hogy működésének olykor vannak a közjó szempontjából valóban pozitív hatásai is). 
{1407} Az államszocializmus összeomlásának folyamatában Magyarországon a nagyon kevés, az egyes emberek érdekét (is) 
szolgáló rendelkezés között a legjelentősebb a bérlakások megvásárlásának lehetősége volt: ez volt az egyetlen olyan terület, 
ahol a dolgozók sokaságának erőfeszítésével felhalmozott állami vagyont, ha nem is szétosztották felhalmozóik között, de 
legalább a jobbágyok megváltásához hasonló lehetőséget biztosítottak a tömeges tulajdonszerzéshez (miközben persze 
ugyanennek az állami tulajdonnak a legnagyobb részét a korábbi rendszer néhány kedvezményezettje és kliense, illetve a 
benyomuló nemzetközi tőke számára játszották át, és a lakásvásárlási törvénnyel persze a korábbi rendszer e tekintetben a 
kedvezményezett „nép” soraiba vegyülő vezetőinek túlélését is biztosították. S persze az említett pozitív jelentőség mellett e 
folyamatot számos egyéb negatív jelenség is kísérte: a megvásárlás igen egyenlőtlen feltételeitől a létbizonytalanság 
kényszervásárlásra késztető nyomásáig). 
{1408} Ennek érdekében épül a kapitalizmus egész világképe az individualitásra, minden lehetséges csatornán keresztül az 
individuális siker eszményét hirdetve (Mills, 1951, p.334). De már Mills megállapítja, hogy ezáltal pszeudo-individuumok világa 
épül, amelyben ezeket az individuumokat tetszés szerint irányítják. 
{1409} Beck később így folytatja a gondolatot: „Miközben a jelentéktelenségbe süllyesztik, látszólag a világ alakítójának a trónjára 
ültetik. Míg a kormányok (még) nemzetállami keretek között ténykednek, az egyéni életút már nyitott a világtársadalomra. Mi 
több: maga a világtársadalom az életút részévé válik, még ha ezt a túlterhelést csak az ellentéte – oda nem figyelés, 
leegyszerűsítés, elnémulás – révén lehet is elviselni”. (Beck, 2003, p 248). 
{1410} „Mind a munka maga vállalta része a szükséges munkaidő eredményes lecsökkentésében, mind a tőke objektív 
parancsolata, hogy a maga hasznára fordítsa a munka nyereségét, egyaránt a csökkenő hasznosítási arányt idézi elő több téren 
is, az élőmunka működési módjától (ami egy idő után a növekvő munkanélküliség formáját ölti) az áruk túltermelésén és 
alulhasznosításán át a termelő gépezet egyre pazarlóbb használatáig. Az egyetlen elképzelhető kiút ezekből az 
ellentmondásokból a munka álláspontjáról nézve – nevezetesen a rendelkezésre álló időnek mint a társadalmi újratermelés 
irányelvének általános alkalmazása és kreatív hasznosítása – természetesen tilos és kárhozatos a tőke számára, mivel nem illik 
bele ennek bővített újratermelődése és valorizációja rendjébe”. (Mészáros, 2010, III. p. 88, eredeti: Mészáros, 1995, pp. 573-
574). 
{1411} Jól érzékelteti a tőke természetében rejlő ezen ellentmondást – s éppen az utóbbi időben oly mértékben felértékelődött 
sajátos áruféleség, az „információ-áru” tekintetében – Nicholas Garnham: „Mint Nicholas Garnham megfigyeli a ’Kapitalizmus 
és kommunikáció’-ban, ellentmondás van a kommunikáció-áru lényegében, ami a médiaüzlet azon szükségletéből ered, hogy 
egyidejűleg maximalizálja és korlátozza az elosztást. Egyfelől olyan sokat akarnak eladni, amennyit csak bírnak. Ezért növelik a 
kommunikációs módszerek sebességét és hatékonyságát, hogy mind több embert érjenek el, mind több ideig, mind több 



különböző módon. De másfelől a nagy média társaságok olyan sokat akarnak eladni, amennyit csak bírnak; nem éppen abban 
érdekeltek, hogy minél több üzenet menjen ki tőlük, hanem hogy a pénzt visszakapják. Így egy olyan paradox követelménnyel 
kerülnek szembe, hogy egyidőben terjesszék is ki, meg korlátozzák is a kommunikációt, szimultán hozva létre benne a bőséget 
és a hatásos hiányt”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 473, 56 lj.). Ez a tőkének a piachoz való viszonyát általánosan jellemző sajátosság. 
Ugyanakkor éppen az említett összefüggésben, a kommunikáció-áru, információ-áru vonatkozásában igencsak jól érzékelhető, 
hogy a tőke-érdekek mily élesen ellentétesek a szellemi termelés érdekeivel (és az emberi Nem általános érdekeivel is), hiszen az 
információk tekintetében a „hiány” fenntartása sem a szellemi termelésnek, sem az emberiségnek nem érdeke. 
{1412} Márpedig a tőkét mindenben csak ez vezeti. Például: „Egy bizonyos értelemben a tőke – saját céljai érdekében – segít 
fölszabadítani a nőket azért, hogy jobban kizsákmányolhassa őket egy jóval változatosabb és kényelmesebben ’hajlítható’ munkaerő 
tagjaiként”. (Mészáros, 2010, III. pp. 253-254. Eredeti: Mészáros, 1995, p. 686). (Kiem.: K.Á. – K.G.). 
{1413} E fejezetben, a jelen világtársadalom legmeghatározóbb kérdéseit elemezve számos olyan részterületet érintünk 
(tömegkultúra, manipuláció, stb.) amellyel kapcsolatban külön-külön is könyvtárnyi publikáció született. A mindezekre való 
szaktudományos igényű hivatkozás lehetetlen, ezért e jelenségekkel kapcsolatban mellőzzük a sokrétű vélemények ismertetését 
és az említett jelenségeket csak az összkép vonatkozásában értelmezzük. 
{1414} A tőkés társadalom természetromboló, környezetpusztító hatásának tengernyi irodalma van. A magyar szerzők között csak 
példaképpen hivatkozhatunk itt Lányi András, Novák Ágnes, Rosta Gábor írásaira. 
{1415} Ugyanennek az ellentmondásnak – ami az új típusú munka-, és munkaerő térhódítása és az osztályviszonyok fenntartására 
irányuló törekvés között feszül – egy másik oldalát hangsúlyozza Negri, amikor arra mutat rá, hogy a tőke ezt az ellentmondást 
az új típusú munka alávetésével próbálja feloldani; amihez viszont a könyvünk „A szellemi termelés súlyának csökkentése, az 
értelmiség proletarizációja” című alfejezetében említett módokat – s például a termelők tömegesítését és uniformizálását – 
igyekszik igénybe venni. Itt megint ellentmondásba ütközik: „A tőke oly erőteljes hajlamának a társadalmi szegregációra 
(apartheid) ellentmond az a párhuzamos tendencia, hogy a munkát egyetlen, – a közös infrastruktúrától függő – uniformizált 
rendszeren belül tegyék alávetetté”. (Lásd: Dyer-Witheford, 1999, p. 172). De ezt az ellentmondást az ő szempontjából már az 
előző lépés feloldja: a szellemi termelőket lényegében „lefelé” egyenlősíti, proletarizálja, s ha ennek következtében csökken is a 
szellemi és fizikai munka közti szakadék, a fő szegregatív határvonal, a tőke és munka közötti elhatárolódás fennmarad. 
Ugyanakkor az általános uniformizáción belül még mindig fenn lehet tartani – s fontos identitás-tényezőkként propagálni – 
olyan apróbb (és kevésbé apró, például etnikai, vallási, szubkulturális stb.) különbségeket, amelyeknek köszönhetően a tőkének 
alávetett különböző csoportok között fennmaradnak a szegregációs határok. Mindennek eredménye a későkapitalizmus 
jellemző társadalmi struktúrája, amely egyszerre fragmentált és uniformizálódó. 
{1416} A tőke messzemenően kihasználja itt azt az összefüggést, hogy az egyes tudásstílusok társadalomdifferenciáló tényezők, 
(lásd erről Angelusz–Tardos, 1991); s kézben tartja annak meghatározását, hogy mikor melyik tudásstílusnak (és tudásanyag-
típusnak) mekkora piaci értéket (s ebből következő társadalmi státuszt) tulajdonít. 
{1417} Hogy mekkora lehetőségeket nyújt ez az új terület a tőke számára, annak érzékeltetésére elég egyfelől arra az óriási 
haszonmennyiségre gondolni, ami a cybertér néhány olyan innovátorához vándorolt, mint Bill Gates, Mark Zuckerberg, vagy a 
Google útraindítói; másfelől arra, hogy mit jelentett a tőke szempontjából a virtuális pénzmozgások lehetőségének megjelenése. 
„This migration of money into cyberspace left behind a mundane spoor of abandoned factories and ruined communities and 
was a major factor in the mounting toll of job loss that undermined labour’s capacity to oppose capital. (…) when 
governments failed to discipline their workers, global money bypassed such arrangements. With the valuation of national 
currencies, interest rates and credit worthiness determined by international investors and speculators, economic control 
became immanent within the entire planetary finance system”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 304). „the imperatives of world 
money have dictated policies of deregulation, privatisation, wage cutting and welfare reduction adopted regardless of 
parliamentary regimes’ ostensible political coloration. By lifting financial control out of the hands of domestic governments 
and diffusing it through the electronic nodes of global exchanges, capital has effectively placed economic power in a 
stratospheric orbit where it cannot be reached by electoral choices taken within the confines of the nation state. It thus raises 



to a new level the negation of democracy inherent in the private expropriation of the means of production”. (Dyer-Witheford, 
1999, p. 306). 
{1418} „This prospect is enhanced by the promise of various kinds of `interactive’ media–systems such as computerised video-on-
demand or teleshopping, which, unlike unidirectional broadcasting, involve some degree of two-way transaction between 
receiver and transmitter. One common but under-publicised feature of such systems is their capacity to transmit back to the 
corporate provider detailed information about consumers’ identities, location, consumption habits, and daily schedule. 
Integrated with other electronic traces left by point-of-sale devices, credit card scanning, billing and subscription records and 
direct polling, this allows the compilation of comprehensive profiles of consumer behavior. Such data then forms the basis for 
the highly targeted, demo- and psycho-graphic micro-marketing required by the increasingly stratified and hierarchical 
organisation of consumption”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 243). 
{1419} A privát és a nyilvános a feudalizmusban egyfajta egyensúlyban van, mert Garnham szerint a feudális struktúra egyrészt 
teljesen privát, (személyes) és ugyanakkor teljesen nyilvános. (Garnham, 2000, p. 175). 
{1420} Ebben a rendszerben a „privát” értéke jóval magasabb, mint a „nyilvánosé”. „The classic liberal view of politics sees the 
private realm of negative freedom as positive and the public realm as a perhaps regretfully necessary negative constraint on the 
freedom and thus to be reduced to the minimum. The public is there to serve the superior interests of the private. The social 
philosophy by Hannah Arendt, sees the private domestic economy as that of freedom within which alone humans can forge 
autonomous identities by making free choices.” (Garnham, 2000, p. 175). 
{1421} „On the one hand the liberation from feudal rule involves a shift from private personal rule to rule by public, impersonal 
systems, in particular law. On the other hand, looked at through the civil society optic, it involves the development of private 
realms – not just of affective life, but also the market – free from the control of the ruler, who has now become a more 
abstract form of public authority – the state.” „The public sphere is distinguished from the private sphere of the market on the 
grounds that, following Hegel, individuals pursue their private, competitive interests in the market, whereas in the public 
sphere their actions are oriented to reaching uncoerced agreement on the common good (or public interest). (Garnham, 2000, 
p. 176). A magán-, és közérdek, privát és nyilvános kapitalizmusbeli viszonyát jellemző kulcsfogalomként Kantot idézi, aki az 
ember „nem-szociális szociabilitásáról” beszél. (Garnham, 2000, p. 177). „Drawing upon a tradition of civic republicanism the 
political realm was seen as the realm where the common values of the collective were expressed and where agonistically 
individual citizens competed for honour and respect – or in modern terminology recognition.” (Garnham, 2000, p. 178). „in 
the ultimate test of citizenship, were prepared to subordinate their private interests to the public interest by being prepared to 
die for their country. From the perspective of public sphere theory this tradition prioritizes fraternity or solidarity”. (Garnham, 
2000, p. 179). De ezt is – tehetjük hozzá –, mint az egyén érdekét fogadtatták el, akinek a modern patriotizmus vagy társadalmi 
szolidaritás mintái mint önmegvalósítási formák kínáltatnak fel. „If the autonomous identity upon which democracy must be 
founded is created within the Kantian model by mutual criticism, the bonds of sociality in the Hegelian model are based upon 
our recognition of ourselves in the gaze of others.” (…){Smith Rousseau nyomán azt hangsúlyozza, hogy} „a driving human 
motivation was the desire to be liked and respected by others and thus that the best way to ensure that people behaved well 
towards one another was to expose their behaviour to public view” (Garnham, 2000, p. 188). {Elias és Durkheim úgy érvel, 
hogy}„that it was the increasing density of social contact between strangers, the increased and necessary publicness of modern 
life, that led to the internalization of a set of socially collaborative norms and greater levels of self-control that made a 
harmonious and relatively non-violent modern social order possible. Ironically here we find an internalization of social control, 
its personalization, individuation, and in a sense privatization caused by the increased publicness of social interactions”. 
(Garnham, 2000, p. 189). 
{1422} Ez határozza meg e társadalomban privát és nyilvános viszonyát is. „Two problems arise here. First that Adam Smith’s 
classic defence of the market, from which our core ideas about the market in relation to politics still derive, was that it was 
public, as opposed to the private corporate monopolies of the mercantilist absolutist feudal state. It was public in two senses. It 
was open to everyone and anyone (in economists’ jargon there were no barriers to entry) and, because of the price mechanism, 
its workings were transparent” (Garnham, 2000, p. 176). (Kiem.: K.Á. – K.G.). 



{1423} Habermas kifejezésével a „rendszervilág gyarmatosítja az életvilágot”, az instrumentális (haszonelvű) racionalitás a 
kommunikatív racionalitás fölé kerekedik. 
{1424} Bauman ebből azt ragadja meg, hogy ennek a későkapitalista világnak a működésében az egyén önkontrollja sokkal 
meghatározóbb tényező, mint a társadalmi folyamatok kontrollja. (Bauman, 2003). 
{1425} A párhuzamos tendenciák a többi művészeti ágban is jellemzőek, gondoljunk a zene olyan fejlődésére, amely a barokktól 
kezdődően mindinkább a személyes érzelmek kifejezésére épül, vagy a képzőművészetben olyan műfajok térhódítására, mint a 
(pszichologizáló) portré, a (személyes) érzelemkifejező tájkép, egészen azon korszak-meghatározó stílusok megjelenéséig, 
amelyek az egész ábrázolásmódot olyan individuálpszichológiai tényezők megragadásának vetik alá, mint az egyén éppen adott 
észlelési állapota (az impresszionizmusban), affektivitása (az expresszionizmusban), vagy éppen „tudatalattijának” működése (a 
szürrealizmusban); mígnem az egész folyamat az ábrázolóművészet hagyományos alapjainak megkérdőjelezésével olyan 
irányzatokba torkollik, amelyekben – gondoljunk a különböző koncept-műfajokra, performance-akciókra – az egyéni gesztus 
lesz a legmeghatározóbb elem. A lényeg a pszichológiai mozzanat meghatározó szerepe a művészetekben – az egész polgári 
korszak idején. 



{1426} Ha például a szociálpszichológia kimutatja a csoportválasztás jelentőségét az egyén identitásképzésében, ez tudományos 
megalapozást ad annak az ősi piaci tapasztalatnak, hogy a hasonló kínálatot nyújtó kereskedők éppen azért élhetnek meg 
egymás mellett, (az adott területet ellátni képes kínálatot meghaladó mértékben is), mert kielégítik a vásárló igényét a 
választásra. Például a hipermarketek közül valamelyiket a „legszimpatikusabbnak” ítélve, az adott cég éppúgy hozzáépíthető a 
vásárló identitástudatához, mint a kedvenc futballcsapat, az általa támogatott politikai párt vagy nota bene, a vallási felekezet. 
(Ezen összefüggés másik oldala, hogy a kapitalizmus vallási szempontból is pluralista; ugyanezt a választó „vásárlói” 
magatartást támogatja a spirituális szférában is). 
{1427} A „menedzser-kapitalizmus” létrejöttében is jelentős szerepe van annak, hogy a tőke felismerte, hogy az autoritás nyílt 
érvényesítésénél jóval eredményesebb a közvetett befolyásolás. Bourdieu szerint: „Az owner és a manager közti szubsztancialista 
oppozíciónak alighanem az a fő funkciója, hogy elrejtse a gazdasági tőkéből származó profit elsajátítási eszközeinek 
átalakulását, amely a gazdasági mező átszervezését kíséri, pontosabban pedig azt a folyamatot, amelynek során az uralom 
személyes módját – amelyben az alkotta a tulajdonos és a fizetett igazgató közti oppozíció alapját, hogy a család sajátította el a 
vállalatot – az uralom strukturális módja váltotta fel”. (Bourdieu, 1978, p. 359) „A gazdasági mezőre korábban inkább jellemző 
személyes uralkodási mód olyan szereplőket követelt, akik belülről azonosultak a hagyományos (szélsőséges esetben katonás) 
tekintélymodellekkel, és akik alaposan ismerték azokat a technikai eljárásokat, amelyek révén az üzemben megvalósult a 
tulajdonos és a beosztottak közötti (technikusok, művezetők révén történő) közvetítés. Az uralkodás strukturális módja éppen 
ellenkezőleg, olyan egyéneket követel, akik a kapcsolattartás (public relations) szakemberei. Képeseknek kell lenniük arra, hogy 
biztosítsák a többi vállalattal, illetőleg az államigazgatással összekötő külső kapcsolatokat, (ami az integrálódott nagyvállalat 
működéséhez és a piac feletti hatalmának megőrzéséhez egyaránt nélkülözhetetlen), továbbá, hogy kiépítsék azokat a belső 
kapcsolatokat, amelyek révén, legalábbis normális körülmények között, az üzemen belüli rend fenntartható”. (Bourdieu, 1978, p. 
361). 
{1428} Természetesen nem csak a befolyásolásnak a médián keresztül megvalósítható lehetőségei teszik főszereplővé a médiát a 
későkapitalizmusban. Legalább ekkora szerepe van ebben a tőke (egyre fokozódó) információszükségletének, vagy annak , ahogy az 
„egyetlen faluvá szűkült világban” a média átveszi a hagyományos társadalmak számos társadalomszervező funkcióját. 
{1429} Castells úgy határozza meg a politikát is átszabó (és formailag maga alá rendelő) mediatizációt, hogy a tartalmat nem a 
média határozza meg, „de logikája és szervezete keretezi és tagolja a politikát”. (Castells, 2006, p. 430). 
{1430} A közben eltelt csaknem fél évszázad alatt sem vált időszerűtlenné Galbraith azon megjegyzése sem, hogy amikor az 
„egyéni szabadság”, az „egyéni szükségletek” védelme, az „ízlések egyenlősége” és a „kereslethez való igazodás” nevében sokan 
kiállnak a média által közvetített silány és káros tartalmak, az alacsony szellemi szinten tartott műsorok mellett, „ez a doktrina 
voltaképpen a szervezet érdekeit álcázza”. (Galbraith, 1970, p. 257). 
{1431} Minthogy a manipulációnak óriási szakirodalma van, itt most nem bocsátkozunk sem a fogalom, sem összefüggései 
részletesebb kifejtésébe, ehelyett az olvasó figyelmébe ajánlva Theodor W. Adorno és Max Horkheimer, Michel Foucault és 
Jürgen Habermas, George Gerbner és E. Noelle–Neumann, A.R. Pratkanis és E. Aronson, Maxwell McCombs, Donald Shaw, 
Robert Cialdini, Em Griffin, William McGuire és Síklaky István, Terestyéni Tamás, Angelusz Róbert, Tardos Róbert és mások 
ezzel foglalkozó írásait. Mi magunk egy hosszabb tanulmányban foglalkoztunk ezzel a kérdéssel (in: Kapitány–Kapitány, 2006). 
{1432} Szó volt már arról, hogy maga a „fejlődés”, „haladás” érték is gyakran a tőke érdekeit szolgálja, annak állandóan 
előrenyomuló természetével adekvát, de adekvát a szellemi termelési mód innovatív természetével is. A „fejlődés” értékét a 
tőke képviselete nagyon sokszor arra használja, hogy az útjában állókat, mint a „fejlődésből” kiesetteket marasztalja el, s ezzel a 
technikával, mint már oly sokszor hangsúlyoztuk, nagyon sok értéket elpazarol, egyoldalúan és méltánytalanul ítél: ennek a 
technikának nagyon sokan válnak igazságtalanul áldozataivá. A fejlődés értékének elutasításával viszont az elutasító magát 
hozza hátrányos helyzetbe. 
{1433} A manipuláció megítélésekor persze azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a manipuláció nem mindenható. Dyer-
Witheford úgy fogalmaz, hogy a média fogyasztói nem passzívak: véleményük, ellenvéleményük van. (Dyer-Witheford, 1999). 
Castells is fontosnak tartja kiemelni, hogy a médiamanipuláció nem passzív tömegekre hat; úgy véli, a közvélemény többnyire 
függetlenül és józanul cselekszik, az üzeneteket átértelmezik és olykor elfogadják, olykor felbomlasztják (Castells, 2006, p. 429). 



Ez igaz, és éppen ezért minden hatalom alávetettjeinek, s a manipuláció befolyásoltjainak is van módjuk az ellenállásra, a saját 
érdekek védelmére. Ám ugyanakkor nagyon sokan, akik kis gyermekkoruktól fogva abban nőnek fel, hogy ami lényeges 
információ, az a médiából származik, gyakran teljesen kritikátlanul azt tekintik az igazságnak, amit a médiában látnak-hallanak, 
abból építik fel világképüket, amit a média tematizál, így a média – s a rajta keresztül érvényesülő tőkés érdekek – manipulációs 
hatása mégiscsak igen nagy a társadalomban. 
{1434} Habermas ezt úgy fogalmazza meg, hogy „Az iparilag fejlett társadalmak egy külső ingerek vezérelte, nem pedig normák 
irányította magatartáskontroll modelljéhez közelednek. A tételezett stimulusok általi indirekt irányítás főként a látszólag 
szubjektív szabadság (a választás, a fogyasztás és a szabadidős magatartás szabadsága) terén fokozódott” (Habermas, 1994/2, 
pp 41-42). 
{1435} Korábban az új médiumok pozitív jelentőségét hangsúlyoztuk a kultúraterjesztésben, utalva olyan, az öntevékeny kulturális 
aktivitásnak nagy teret nyitó csatornákra, mint a You Tube; ám amikor ezeken a csatornákon a legnagyobb nézettséget 
félőrültek halandzsái vonják magukhoz, ez közvetve a minőségelv leértékelését is jelenti; amikor az a legfőbb komikumforrás, 
hogy egy járni tanuló kisgyerek elesik és jól beveri a fejét, ez az elemi erkölcsi érzék lebontásához is hozzájárul. Rossz ízlésű és 
erkölcsű emberek mindig voltak; a korra jellemző jelenségnek mindezzel kapcsolatban az tekinthető, hogy a média – és a többi 
befolyásoló csatorna – minderre ráerősít, bonyolult összműködése következtében az értékrelativizmust abszurd végleteiig 
fokozza, és mindezzel (erkölcsileg meggyengült, s ezért ellenállásra képtelenebb) szélsőségesen befolyásolható tömegeket nevel, 
(a szellemi termelési mód szubjektív feltételeit pedig gyengíti). 
{1436} André Gorz azzal a kijelentéssel próbált szembeszállni ezzel a tendenciával, miszerint „az intimitás nem szocializálható”. 
(Gorz, 1997. p. 90). Ez így pontatlan, hiszen a szocializációnak mindenben szerepe van: maga az intimitás szükséglete is hosszú 
szocializációs fejlődés következménye a filogenezisben (s legfeljebb ráépül bizonyos emberelőtti etológiai szükségletekre), s az 
egyedfejlődésben is „tanulni kell”. Ám a kialakult intimszféra olyan „szocializálásának”, ami egyúttal felszámolását, 
gleichschaltolását, – az államszocialista „szocializáláshoz” hasonló megsemmisítését – jelenti, a „nembeli” ember védelmében 
nyilvánvalóan ellen kell állni. 
{1437} Jellemző divatszó e szemlélet terjesztésében a „bevállalós”: mely pozitív konnotációkat kapcsol azokhoz, akik 
hozzájárulnak az intimszféra feladásához. 
{1438} Maga a médiatizáció is jelzi a dolog lényegét: az „alkotó” helyett a „szereplő” kerül a középpontba, és mindenki 

szereplővé válik, (a médiában az alkotó – a tudós, a művész, a politikus, a vállalkozó és a munkás – is csak mint „szereplő” 
érdekes); jól szimbolizálja ennek a paradigmának a lényegét, hogy a média színpadának főszereplői, a „sztárok”túlnyomórészt 
olyan területekről kerülnek ki, amelyeken az elsődleges tevékenységet valamilyen szereplés jelenti: színészek, énekesek-táncosok, 
sportolók; a poltikusok közül a szónokok és debatteurök. 
{1439} Mint mindenben, persze itt is keverednek a funkcionális és a torzító mozzanatok. A blogok valóságos pszichológiai 
szükségleteket is kielégítenek; a „kor szelleme” és a torzító hatás elsősorban abban nyilvánul meg, hogy egyes típusaik esetében 
a (kifelé irányuló) öndokumentálás kényszerré válik, illetve hogy itt is elbizonytalanodnak az intimszféra határai, a 
párkapcsolatok nyilvánossá válnak, (miközben az egyén nem kapcsolódik be valóságos, szerves közösségi tevékenységbe). 
{1440} Az is figyelemre méltó egyébként, hogy míg az ősi mesékben amikor a próbára tett főhőst az elé a próba elé állítják, hogy 
kárt kell okoznia másoknak, (akár szeretteit is beleértve), a hős akkor állja ki jól a próbát, ha nem hajtja végre a parancsot 
(hanem inkább magát áldozza fel, vagy olyan megoldást talál, amellyel kifog a számára nyilvánvalóan végrehajthatatlan 
elváráson); a kívülről irányítottság mai társadalmában erről szó sem lehet: a különböző valóságshow szereplőivel aláíratott 
szerződések abszolút engedelmességet feltételeznek; az öntörvényű emberek renitenseknek nyilvánulnak, és azok jutnak előre, 
akik a legengedelmesebb parancsvégrehajtóknak bizonyulnak. Ez bizony a szélsőséges diktatúrák modellje, amelyre a kívülről 
irányítottság társadalma ezúttal nem fegyverrel, hanem játékos kondicionálással kényszeríti („polgárságukat” ezáltal elvesztő) 
polgárait. (A szereplők a jelenkor emberség-felfüggesztő gladiátorai – az önkéntes szerződés nem képez jelentős különbséget: a 
római cirkuszi játékoknak is voltak olyan korszakai, amikor gladiátorok nem rabszolgakényszerből, hanem szabad választással 
mentek az arénába). 



{1441} Nem a leglényegibb, de igen jellemző megnyilvánulása ennek, ahogy a huszadik század végén az értelmiségi elit körében 
kiterjedt divat lett a trágár nyelvhasználat; a trágársággal ezzel kapcsolatban nem a prüdériát állítjuk szembe, hanem úgy véljük, 
hogy a trágárságtól elmozgó, civilizálódó nyelvhasználat (lásd erről Elias, 1987) a szociális különbségek nyelvi megjelenésén 
kívül annak a kifejeződése is, ahogy az emberi fejlődés átemberiesíti, összetettebb szintre emeli saját állati alapjait. 
{1442} Számos játékfilm dolgozza fel ezt az alaptémát, s jól jelzi a szemléletváltozást a romantika jellegzetes rémfigurájának (a 
többek közt a továbbélő „vérszívó” feudális elemek által is ihletett) vámpírnak az átértékelése, (a vámpír, a zombi, a vérfarkas, 
stb. az „állat az emberben” téma különböző variációi); az ezredvég filmjeiben (a boszorkányokkal, s az említett vérfarkasokkal 
együtt) a vámpír is gyakran pozitív figuraként, dekadens, túlfinomult, de azonosulásra kínált főhősként jelenik meg. 
{1443} Az állati létformákkal való azonosulás apró, de jellemző példája, ahogy az „Egy a száz ellen” című vetélkedőben az 
egyénnel versengő csoportot „falkának” nevezik. 
{1444} A gyereknevelésben prioritást kap a küzdőképesség, az önvédelem képessége; a tudományos kutatások jelentős része 
irányul a versengés törvényszerűségeinek feltárására. Magának az állatvilágnak az ábrázolásában (például az ismeretterjesztő 
természetfilmekben) is nagy mértékben előtérbe kerülnek az állatok túlélésért folytatott küzdelmei. 
{1445} „Az élet: harc” jegyében a korábbiakhoz képest jóval nyíltabban vállalt magatartásformává lesz a munkahelyeken a 
„helycsináló”, könyöklő-taposó kíméletlenség. 
{1446} Mint mindig,amikor a biológiai különbségeket hangsúlyozzák, tért hódít az emberek biológiai különbségeire alapozott 
rasszizmus is. 
{1447} A világ sérülékenysége, törékenysége az ezredforduló környékén meghatározó alapélmény: a legfőbb tevékenységi tereppé lett 
számítógépes rendszert fenyegető vírustámadások lehetőségétől, a terrortámadások elleni védőháló „lyukaitól” a pénzpiacok 
sebezhetőségén, egész nemzetgazdaságok beomlásán keresztül a Föld veszélyeztetettségéig (az ember által felborított természeti 
egyensúlyok, a globális felmelegedés és az „új jégkorszak”, a Földnek csapódó meteoritok és a megavulkánok kitörésének 
lehetősége, stb.) a pusztulás perspektívájából láttatott világ ez: a végét, az összeomlás közeledtét érző tőkés társadalom 

mint minden mást, az önnön várható sorsáról alkotott képet is természetesen az egész emberiség sorsával 

azonosítja, világvége-víziókba vetíti ki. 
{1448} Mint ez többször szóba került, korai, uzsorás korszakában szélsőségesen kegyetlen arcát mutatta a tőke, de aztán kifejlődött 
a polgári etika a maga nemes eszményeivel; az ipari forradalom ismét kíméletlen eszközökkel tört előre, de azután a romantika 
felerősítette a demokrácia és az altruizmus eszményeit; a huszadik században a fasizmus pusztításait a hosszú békeévek 
liberalizmusa és pacifizmusa követte, s most úgy tűnik, megint keményedik, etikai szempontból mind érzéketlenebbé válik a 
„korszellem”. 
{1449} Az is tipikus, hogy amikor megjelenik a médiában a rendszer alapjaival szembeni elégedetlenség, ehhez többnyire erőszakos 
utcai cselekmények képei társulnak, ami a társadalom békeszerető többségét általában szembe is fordítja a rendszerellenes 
állásponttal. 
{1450} Az értelmiségi „szakértők” véleményét tekintélyérvként használják fel a rendszer apológiájában, mihelyt azonban 
valamelyikük rendszerkritikus hangot üt meg, a „szakértői” szerepből azonnal áttolják a „magánvélekedő” kategóriába. Ha 
alkalmas arra, hogy radikális véleményét elrettentő szélsőségként vagy nevetséges bohóckodásként állítsák be, helyet kap a 
médiában, ha nem, akkor kiszorítják onnan. Mindehhez meg kell gyengíteni (a rendszer szempontjából olykor veszélyes vizekre 
tévedni hajlamos) értelmiség általános mintaadó tekintélyét is. Ennek is köszönhető az értelmiség szerepének az a változása a 
huszadik század végén, amelyet Bauman (az ötödik fejezetben más összefüggésben már idézett gondolatában) regisztrál: „It is 
obvious that within the context of consumer culture no room has been left for the intellectual as legislator. In the market, there 
is no one centre of power, nor any aspiration to create one (the alternative would be a political ’dictatorship over needs’, an 
equally unattractive proposition for the intellectuals with legislative ambitions)”. (Bauman, 1987, p. 167). 
{1451} Az ilyen „terelésre” nagyon sokféle manipulációs technika létezik, a leglényegesebb kérdés az, hogy mit tematizál a média és 
mit nem. Míg a médiában hangoztatott véleményekkel (s a hivatalos véleményekkel, vagy a média hivatásos véleményformálói 
által hangoztatottakkal is) egyet is lehet érteni, de kiválthatják éppen az ellenkező hatást is, ezért nem is maga a vélemény a 
döntő; az viszont, hogy mit milyen mértékben tematizálnak, nagyon nagy mértékben felnövelheti a hírekben szereplők 



társadalmi súlyát; s akinek a témái dominanciára jutnak a nyilvános diskurzusban, az többnyire közelebb kerül a 

politikai dominancia megszerzéséhez is. 
{1452} A szélsőjobb radikalizmusának hangossága csak növeli a rendszer alapjaival kapcsolatos csendet. 
{1453} A történeti tudatosság a modern, az individualitásra alapozott társadalmak egyik legfőbb dinamizáló tényezője: ez ad 
ugyanis az egyénnek az egyéni élethatárain túlnyúló perspektívát; a történeti tudat nélküliség egyúttal perspektíva-nélküliséget is jelent. 
Mint Mészáros írja: „Az a tény, hogy az emberiséget – az állatvilággal szemben – történelmileg meghatározott és a változó 
körülmények hatására történelmileg fejlődő egyének alkotják, nem választható el attól a feltételtől, hogy az emberi egyedeknek 
– az emberi nemmel ellentétben – szigorúan korlátozott élettartam adatott meg. Ennek megfelelően, hála a hosszú történelmi 
fejlődésnek, az idő problémája az ember számára nem egyszerűen csak úgy jelenik meg, mint ami során a születéstől halálig 
fenn kell tartani az adott egyed életfolyamatát, hanem ezzel egyidejűleg mint lehetőség arra, hogy a lehető legmagasabb fokon 
értelmes életet teremtsenek maguknak, azaz saját élettevékenységüknek valóságos alanyaivá váljanak. Más szavakkal, az egyedi 
lét lehetőség arra, hogy az individuum értelmet adjon életének, mint saját cselekedetei tényleges ’szereplőjének’, s mindezt szoros 
összefüggésben tegye felerősödött kollektív társadalmi lehetőségeivel, miközben e társadalomnak maga is integráns és aktívan 
részt vevő tagja. Ezenképpen találhat egymásra valóban az egyéni és a közösségi tudat a pozitív emberi haladás érdekében”. 
(Mészáros, 2006, p. 33.). 
{1454} Marx ezt írja erről A filozófia nyomorúságában: „A közgazdászok sajátságos módon járnak el. Szerintük csak kétféle intézmény 
van: mesterséges és természetes. A hűbériség intézményei mesterséges intézmények, a burzsoázia intézményei természetesek. 
Ebben a teológusokra hasonlítanak, akik szintén kétféle vallást különböztetnek meg. Minden vallás, amely nem az övék, az 
emberek kitalálása, saját vallásuk ellenben Isten emanációja. Amikor a közgazdászok azt mondják, hogy a jelenlegi viszonyok – 
a polgári termelés viszonyai – természetesek, ezzel azt akarják értésünkre adni, hogy ezek olyan viszonyok, amelyek között a 
gazdaság létrehozása és a termelőerők fejlődése a természeti törvényeknek megfelelően történik. Ezek a viszonyok maguk tehát 
az idők befolyásától független természeti törvények. Örök törvények, amelyeknek mindig uralkodniuk kell a társadalmon. 
Vagyis történelem volt, de többé már nincs. Volt történelem, mert voltak hűbéri intézmények, és mert az ezekben az 
intézményekben található termelési viszonyok egészen mások, mint a burzsoá társadalom termelési viszonyai, amelyeket a 
közgazdászok természetesnek és ezért örökösnek akarnak feltüntetni”. (Marx, 1959/2, MEM 4. pp. 133-134). „Helyettesítsük 
be a ’hűbériséget’ a szocializmussal” – teszi hozzá Slavoj Žižek – „és ugyanez lesz érvényes a liberális-demokratikus 
kapitalizmus mai apologétáira”. (Žižek, 2009, p. 23). 
„A tőkés termelési mód tudományos elemzése, viszont éppen fordítva, azt bizonyítja, hogy ez különleges fajta, történelmileg 
sajátosan meghatározott termelési mód; hogy miként minden más meghatározott termelési mód, ez is a társadalmi termelőerők és 
fejlődési formáik adott fokát tételezi fel, mint történelmi feltételét – ez pedig olyan feltétel, amely maga is egy megelőző folyamat 
történelmi eredménye és terméke, s amelyből, mint adott alapjából, az új termelési mód kiindul; hogy az e sajátos, történelmileg 
meghatározott termelési módnak megfelelő termelési viszonyoknak – ama viszonyoknak, amelyekbe társadalmi 
életfolyamatukban, társadalmi életük termelésében lépnek az emberek egymással – sajátos, történelmi és átmeneti jellegük van; és 
végül, hogy az elosztási viszonyok lényegileg azonosak e termelési viszonyokkal, ezeknek a másik oldalát alkotják, úgyhogy 
mind az előbbiek, mind az utóbbiak történelmileg átmeneti jellegűek”. (Marx, 1951, p. III/949). (Kiem.: K.Á. – K.G.). 
{1455} „a hosszú távú történelmi dimenzió teljességgel hiányzik a tőke társadalmi anyagcsere-ellenőrzésének fogalmából, ami 
ezáltal lesz a gazdálkodás teljességgel irracionális és kimondottan felelőtlen formája. A legkisebb részlet szintjén is elvárható az 
ésszerűség követelménye, s ez az azonnaliság időtényezője felől szemlélve nemcsak összeegyeztethető a tőkével, hanem annak 
elemi szükséglete mint általános fenntarthatóságának lényegi eleme. A probléma azonban abban áll, hogy az egyetemleges 
racionalitás létfontosságú dimenziója szükségszerűen hiányzik a társadalmi újratermelés ellenőrzésének ezen formájából”. 
(Mészáros, 2006, p. 29). „az átfogó tervezés – szemben a biztonságosan szelektív (csak az egyes termelési célokra koncentráló) és 
időben korlátozott (rövid távú) beavatkozásokkal – is elfogadhatatlan a tőke számára, mert az emberileg érvényes átfogó 
racionalitásnak sem a tere, sem az időkerete nem alakítható a fetisiszta mennyiségi megközelítés igényei szerint. (Mészáros, 2006, 
p. 32). 



{1456} Ezért például az amerikai egyetemeken gyakran előfordul, hogy az egyes szakterületeken csak az aktuálisan divatos 
elméleteket oktatják, a jelenhez vezető folyamatok, a jelentől eltérő hangsúlyok – bár ez megint csak óriási pazarlás a 
felhalmozott emberi tapasztalatokkal – nem érdekesek. Pedig teljesen igaza van Radovan Richtának, amikor azt hangoztatja, 
hogy tömörítve meg kell ismerni az emberi megismerés történetét, mert enélkül (tehát ha csak a legújabb állapotra 
koncentrálunk), csak a minél gyorsabb elavulást termeljük újjá (Richta, 1968, p.121). 
{1457} „A tőke védelmezői nem ismerhetik el a reproduktív közvetítés fönnálló módjának és struktúráinak történeti jellegét és 
korlátait. Buzgalmukban, hogy örökkévalóvá tegyék a tőkerendszert, mint amelyiknek nem lehetséges alternatívája, akként 
próbálnak jellemezni egy fölötte sajátságos társadalmi-gazdasági cseremódot, amelyik a tőke történetileg kialakult uralmán 
alapszik, mintha lényegéből fakadón időtlen volna, s abszolúte megföllebbezhetetlen egyetemes érvénnyel bírna”. (Mészáros, 
2008, I. p. 229). 
{1458} Jellemző módon még a polgári korra oly jellemző út-toposz is veszít a jelentőségéből. Az út/utazás motívum nagyon erős 
volt a polgári kor hajnalán, s mindvégig az is maradt. Nem csak azért, mert a tőkés termelőmód egyik alapformájának, a 
kereskedő életformának az egyik legadekvátabb alapélménye, hanem, s talán még inkább azért, mert mint az előrehaladás 
szimbóluma megfelelt a polgári innováció-szükségletnek, a feudális struktúrákkal szemben a társadalmi haladás gondolatnak, és 
egyúttal az individuum-centrikus világképnek is, amelyben az út az (individuális) életpályát („életút”) is szimbolizálja is. Ez a 
motívum ugyanakkor szemben áll, sőt szembefordul a prekapitalista formációk társadalmainak szemléletével, amelyekben az út-
szimbólumnál jóval erősebb a körforgás, mert azokban a főszereplő nem az egyén, aki halad a maga „útján”, hanem a 
természet és a világrend, amelyet az egyénnek csak fenn kell tartania, alárendelve magát a természet (és a világrend) ciklusainak, 
„kerekének”. A legújabb időkben egyrészt némileg csökkent az út-motívum szerepeltetése, de ami még lényegesebb: 
elhalványodott annak fő üzenete: a valahonnan valahová eljutás. 
{1459} {Például az egészségügyben egyenlőtlen kezelést alkalmaznak a vagyonosak javára, a vagyontalanok hátrányára. Itt} 
„valójában nem arról van szó, hogy egyes orvosokat ’fölruháznak’ azzal a ’felelősséggel és szabadsággal’, hogy halálra ítélhetnek 
nem csupán idősebb, de középkorú és gyakran fiatal embereket is úgy, hogy megtagadják tőlük az orvosilag elvégezhető 
kezelést. Hanem arról, hogy akik a tőke megszemélyesítői a politikában és az üzleti életben, azok olyan döntést hoztak – a 
folyamatos tőkeexpanzió érdekében – a társadalom anyagi és szellemi erőforrásai elosztásáról, amelynek értelmében 
megtagadják a jogosultságot szó szerint életbevágó, életmentő és életerősítő szükségletek kielégítésétől, éspedig a tőke 
újratermelésének pocsékoló és pusztító területei javára, amit világosan példáznak a fegyverkezésbe fektetett csillagászati 
összegek. Más szóval, az érinthetetlen lényeg: a társadalmi számvitel teljes hiánya a tőke uralma alatt, amivel velejár a rendszer 
ellenőrizhetetlensége s a felelősség ködösítő áthárítása a tehetetlen egyének vállára – ez esetben az orvosokéra”. (Mészáros, 2008, I. 
p. 341). Minthogy azonban a tőkés érdekek jelentős része nem nyíltan, deklaráltan érvényesül, ezért bármely kritika, ami ezen 
érdekek érvényesítésére hívja fel a figyelmet „bizonyítatlan állításnak”, megalapozatlan szándék-tulajdonításnak, összeesküvés-
elméletnek minősíthető. Nem kételkedünk abban, hogy egyes értelmiségiek valóban elhihetik, hogy a neoliberális stratégiák az 
általános, mindenki javát szolgáló felemelkedést szolgálják, és nem az ilyen érdekeket; de azzal, hogy bezárják a szemüket ezek 
előtt az összefüggések előtt (és legalább mint az adott jelenségcsoportban ható összefüggések egyikét nem veszik számításba), 
súlyos intellektuális és morális vétséget követnek el. 
{1460} „In the society of spectacle, what was once imagine as the public sphere, the open terrain of political exchange and 
participation, completely evaporates. The spectacle destroys any collective form of sociality – individualizing social actors in 
their separate automobiles and in front of separate video screens – and at the same time imposes a new mass sociality, a new 
uniformity of action and thought. On this spectacular terrain, traditional forms of struggle over the constitution become 
inconceivable. (…) As Debord says, in the society of spectacle only what appears exists”. (Hardt–Negri, 2001, pp. 321-322). 
„The spectacle, however, generally functions as if there were such a point of central control. As Debord says, the spectacle is 
both diffuse and integrated. Conspiracy theories of governmental and extragovernmental plots of global control, which have 
certainly proliferated in recent decades, should thus be recognized as both true and false. (…) The spectacle of politics 
functions as if the media, the military, the government, the transnational corporations, the global financial institutions, and so 
forth were all consciously and explicitly directed by a single power even though in reality they are not. (…) Hobbes recognized 



long ago that for effective domination ’the Passion to be reckoned upon, is Fear’. (…) Although the spectacle seems to 
function through desire and pleasure (desire for commodities and pleasure of consumption), it really works through the 
communication of fear – or rather, the spectacle creates forms of desire and pleasure that are intimately wedded to fear.” 
(Hardt–Negri, 2001, p. 323). 
{1461} A természeti katasztrófák, betegségek mellett a spektákulum-társadalomban kitüntetett szerepet kapnak a bűnügyi hírek is. 
Ennek az a szerepe is megvan, hogy paradox módon segít megerősíteni a rendszer alapértékeivel való azonosulást. A bűnözés 
minden társadalomban nagyjából leképezi az adott társadalom alapviszonyait, csak annak legalitás-határain nyúlik túl. A 
kábítószer-kereskedelem is kereskedelem, csak ezt a formáját éppen tiltják a törvények. A prostitúció is bérmunka, csak a 
munkáltatók ebben az esetben az alvilághoz sorolódnak. De a bűnözést ugyanúgy a profitmotívum hajtja, mint a tőkés 
társadalom egészét, ugyanúgy önző célokat követ, ugyanolyan kíméletlenül célratörő és ugyanúgy sikerorientált, mint a legális 
társadalom „eszményi” polgára, s a „nagy halak lenyelik a kis halakat” törvénye is ugyanúgy általános törvény a kapitalizmus 
egészében, mint a szervezett bűnözésben. A bűnözés bemutatása egyszerre erősíti meg – közvetve, általános, „még a 
bűnözőket is hajtó” – törvényként a kapitalizmus alapértékeit; rettent el az adott hatalmi rend által kijelölt határok áthágásától, 
és – a bűnözést fenyegető erőként bemutatva – megszemélyesíti velük a rendszer emberellenes vonásait; a rendszer maga 
helyett a bűnözőket teszi meg bűnbaknak egy olyan világban, ahol a legtöbb emberellenes vétséget a legalitás határain belül 
követik el. (Egyébként így volt ez az államszocializmusban is, csak ott – akárcsak más totalitárius rendszerekben – a legális 
bűnelkövetés főként az államivá tett terror, gyilkosság formáját öltötte). 
{1462} „A munka nem a forrása minden gazdagságnak. A természet éppannyira forrása a használati értékeknek (márpedig ilyenekből 
áll a dologi gazdagság!), mint a munka, amely maga is csak megnyilvánulása egy természeti erőnek, az emberi munkaerőnek.(…) 
A polgároknak nagyon alapos okuk van rá, hogy a munkának természetfölötti teremtőerőt tulajdonítsanak; mert éppen a munkának 
természeti feltételekhez kötöttségéből következik, hogy az az ember, akinek munkaerején kívül egyéb tulajdona nincsen, 
minden társadalmi és kulturális állapotban más emberek rabszolgája kell, hogy legyen, azoké, akik a tárgyi munkafeltételeket 
tulajdonukba kerítették. Csak az ő engedelmükkel dolgozhat, tehát csak az ő engedelmükkel élhet”. (Marx, 1969, MEM, 19, p. 
13). „az egész tőkés rendszer akörül forog, hogy ezt az ingyen munkát megnövelje a munkaidő meghosszabbításával, vagy a 
munka termelékenységének fokozásával, a munkaerő nagyobb megfeszítésével, stb. hogy tehát a bérmunka rendszere a 
rabszolgaság egyik rendszere, mégpedig olyan rabszolgaságé, amely abban a mértékben, ahogyan a munka társadalmi 
termelőerői fejlődnek, egyre súlyosabbá válik, függetlenül attól, hogy jobb vagy rosszabb fizetést kap-e a munkás.” (Marx, 1969, 
MEM, 19, p. 23). 
Ezt próbálják elfedni azzal, amikor „gazdaságosságról” beszélnek (ezen mindig a munka kizsákmányolási fokának növelését 
értik); vagy amikor az emberek természetének különbözőségét emlegetik (mellyel az fedhető el, hogy az emberek munkájának 
közös természeti feltételei vannak). 
{1463} „a tőke általános fölépítésének és uralmi szerkezetének tényleges jóváhagyása lett a törvényes politikai diskurzus abszolút 
előföltétele a tőkés országokban, s a szociáldemokrata-munkáspárti vitapartnerek önként elfogadták közös vonatkoztatási 
rendszerükként”. (Mészáros, 2008, I. p. 18). 
{1464} Az ilyen közös alap megléte vagy hiánya jó jelzése annak, hogy egy társadalom épülő vagy széteső szakaszában van-e. 
„When Machiavelli discusses the fall of the Roman empire, he focuses first and foremost on the crisis of civil religion, or really 
on the decline of the social relation that had unified the different ideological social forces and allowed them to participate 
together in the open interaction of counterpowers”. (Hardt–Negri, 2001, p. 372). 
{1465} „The prison (its walls, administrators, guards, laws, and so forth) does not rule its immates the way a sovereign commands 
its subjects. It creates a space in which inmates, through the strategies of carceral dispositifs and through actual practices, 
discipline themselves”. (Hardt–Negri, 2001, p. 330). 
{1466} Beck ezt az individualizációt elemezve megállapítja, hogy a későkapitalizmusban létrejön a foglalkoztatottaknak a 
hagyományos munkásosztálynál jóval kiterjedtebb osztálya, de olyan társadalmi szerkezetben, amely nem fogja össze a 
dolgozókat osztállyá, hanem individualizálja – „helyzet és témafüggő koalíciókat” képez, a konfliktusok pluralizálódnak, a 
pártok elvesztik osztályjellegüket, s a problémák mediatizálása dönti el, hogy az egyes választók kire szavazzanak. (Beck, 1999). 



Szalai Erzsébet ehhez hozzáfűzi, hogy a politikai váltógazdaság egészében is valódi alternatívából (ha ugyan valaha is az volt), az 
ellenerők megosztásának és a manipulációknak eszközévé válik (Szalai, 1995, p. 15). 
{1467} Ez az egyénekre bontás nem az individualitás kibomlását, hanem csak a tőkének megfelelő fragmentációt szolgálja. Lényege 
nem az individualitás kibontása, hanem a közösségektől való megfosztás. Az individuális identitás csak közösségekkel való 
interakciók sorozatán keresztül lehetséges, de az újkapitalizmus éppen ezt a „másikat” számolja fel, írja Szalai Erzsébet, s ezzel 
az egyén szabad választását is. Márpedig „közösségek nélkül nincs identitás, identitás nélkül nincs individuum – és individuum, 
individualitás nélkül (…) a szabadság is csupán fikció” (Szalai, 1995, p. 25). „Közösségek nélkül nem vagyunk mások, mint 
önrendelkezésüktől megfosztott ’társadalmi atomok’. Akik tökéletesen ki vannak szolgáltatva a ’társadalmi szükségszerűségek’ 
változásának és a mindenkori uralkodó elitek önkényének. És akik az identitás hiányából fakadó önreflexiós deficit 
következtében ezt a helyzetüket fel sem ismerik”.( Szalai, 1995, p. 25). Az egységes individuum helyett az ezredforduló embere 
szerepek laza halmazából áll. Mint Habermas fogalmaz: „A magánemberek okoskodó közösségének kommunikációs kapcsolata 
szétszakadt: az egykor belőle kialakuló közvélemény részben felbomlik közösség nélküli magánemberek informális 
véleményeire, részben a publicisztikailag hatékony intézmények formális véleményeiben összpontosul” (Habermas, 1971). 
(Szalai, 1995, p. 40). Mindennek következtében nincs kollektív vélemény, s így nincs megoldáskísérlet, alternatíva, a rendszer 
alapjait érintő kritika sem. (Szalai, 1995, p. 41). Ugyanezt Beck úgy jellemzi, hogy: „Az egyén és a társadalmi struktúra egyre 
közvetlenebb kapcsolatba kerül egymással, s így a kollektív sors közvetlenül egyéni sorsba és pszichés konfliktusokba csap át (…) az 
osztálytudat tükre eltörött, de nem esett szét, és minden töredék az egészet tükrözi a maga sajátos látószögéből, anélkül, hogy a 
repedések behálózta kép a kis részekre tagolódó tükörfelületen egy közös képet mutatna (Beck, 1999, p. 447). „A társadalmi 
egyenlőtlenségek éleződése és individualizálódása egymásba nyílik. A rendszerproblémák emiatt egyéni kudarcokká alakulnak 
át, és politikailag leépülnek. A hagyományoktól megfosztott életformákban egyén és társadalom új közvetlensége jön létre, a 
válság és betegség közvetlensége abban az értelemben, hogy a társadalmi válságok egyéni válságoknak mutatkoznak, s 
társadalmi jellegük csak nagyon feltételesen és közvetve vehető észre”. (Beck, 2003 p 134). 
{1468} Márpedig ez a „képesség-alapú” megosztás még a teljesítménycentrikus tőkés logika szerint sem igazán racionális. „mivel 
(…) egyfelől a termékek tudástartalma, tudásigényessége növekszik, másfelől a munkanélküli tartaléksereg életminőségének 
csökkenésével annak tudáskészlete – ’betaníthatósága’ – is csökken, az ’elhasználódott’ humán erőforrások egyre kevésbé 
pótolhatók az utóbbiak felé való terjeszkedéssel” (Szalai, 1995, p. 21). 
{1469} Jól jelképezi ezt a megosztottságot az a bonyolult viszonyrendszer, („magával kötve, mint a kéve”), amely például az etnikai 
konfliktusokba tereli a tőkés társadalom belső feszültségeit. Castells az amerikai feketék példáján mutatja ezt be. A 
középosztályba emelkedett afroamerikait súlyosan frusztrálja az etnikai diszkrimináció; a fehérek az egyenlőtlen elbánásra, az 
afroamerikaiakat előnybe helyező pozitív diszkriminációra panaszkodnak; eközben az afroamerikaiak egyharmada 
reménytelenül leszakadt, s a két afroamerikai csoport – a leszakadók s a felemelkedettek – között is jelentős feszültség 
keletkezik, mert a külső szemlélők a felemelkedetteket is a leszakadók alapján ítélik meg. (Castells, 2006, p. 90). Ugyanígy 
kerülnek egymással szembe a tőke által különböző helyzetben tartott szellemi termelői csoportok, inkább elhúzódva-menekülve 
egymástól, mintsem hogy egyeztetnék alapvető, közös, a tőkés termelési móddal alapjában ellentétes érdekeiket. 
{1470} A „szabad országokban” a tényigazságokat nem ferdítik úgy el, mint a diktatúrákban, viszont ha a politika ezeket 
„kénytelen megtűrni, akkor ’véleményekké’ fokozza le őket. S ezt annál könnyebben megteheti, mert a politikában nem a 
vélekedések igaz voltán múlik a siker, hanem – igazságtartalmuktól függetlenül – az elterjedtségüktől”. (Kis, 2004, p. 111). S így 
itt circulus vitiosus képezhető: a véleménnyé lefokozott igazságok könnyen marginalizálhatók, elterjedésüket nagy mértékben 
korlátozni lehet. Egy másik relativizáló technika az egyén mögött álló nagyobb társadalmi egységek „eltüntetése”: vagy úgy, 
hogy tagadják az ilyen nagyobb egységek (például az osztályok) létét, (feloldva azokat az egyének egymástól különböző 
különösségében); vagy úgy, hogy „szociális konstrukcióknak” minősítik őket (például a nemzeteket), amelyek így tehát sokkal 
inkább meghatározottjai, mint meghatározói a vélekedő egyéneknek. (Lásd például Gellner, 1983, Anderson, 1992). A 
nyolcvanas-kilencvenes években divat lett minden nagyobb társadalmi egységet ilyen konstrukcióként meghatározni, akár az 
egész társadalmat is (Giddens, 1984). Az, hogy ezt főleg „baloldali” társadalomtudósok végezték, (akik marxista iskolázottságuk 



következtében hozzászoktak ahhoz, hogy a társadalmi jelenségekre mint „felépítményekre” tekintsenek), mit sem változtat 
azon, hogy a gondolati következmények alapvetően megfelelnek a tőke relativizáló érdekeinek. 
{1471} Mivel a „terrorista” illegitim, rendszeren kívüli, bűnöző, ezért ezzel a megbélyegzéssel nem csak súlyosan diszkreditálni, de 
diszkriminálni, sőt, kriminalizálni is lehet a rendszer ellenfeleit, s ezt a tőke – főleg, amikor hatalmi rendszere meggyengülni 
látszik – meg is teszi. Ezért sem elég pusztán a rendszer bírálata (ami egyszerű rombolásnak tüntethető fel) meggyőző alternatíva 
felépítése és felmutatása nélkül. 
{1472} „Összeesküvés-elméletek általában olyankor keletkeznek, amikor a társadalmi lét valódi mozgatóerői nem 

látszanak világosan. Amikor az emberek érzik, hogy a dolgok bonyolultabbak annál, mint ahogy látszanak, de mégis 
szeretnének rájuk magyarázatot kapni. Amikor a meglévő magyarázatok nem adnak meggyőző választ arra, hogy a megfeszített 
munka miért nem hoz a munkavégzőnek anyagi jólétet, hogy miért nem érvényesül az egyenlő mércével mérés a 
társadalomban, hogy miért marad olyan alacsony, vagy süllyed a korábbinál mélyebbre mások erkölcsi és/vagy szellemi 
színvonala, hogy miért romlik a biztonság, miért terjed a bűnözés, honnan jönnek az orvostudomány által nem legyőzhető 
betegségek, és így tovább. Mert – éppen ez hozta létre a tudományt és részben a művészeteket is – az embernek, aki mindig 
szeretné – és aki az esetek nagy részében meg is tudja – tervezni, fel is tudja építeni az életét, mindenre kell (legalább az adott 
kor igényeit kielégítő) magyarázat. S ha nincs ilyen, maradnak a legősibb magyarázatok, a mágiának (a mindenkori 
boszorkányüldözéseket is útjukra indító) magyarázatai, amellyel bármi, ami történik, emberi akaratnak, egyes emberek jó vagy 
rossz akaratának tulajdonítható. Egy város nehezebben átlátható, mint egy falu, egy ország nehezebben, mint egy város, a 
nemzetközi viszonyoknak az a bonyolultsága pedig, amelyet a modern kor viszonyai létrehoztak, még nehezebben ragadható 
meg egyszerű magyarázatokkal. (…) Összeesküvés-elméletek általában olyankor keletkeznek, amikor elvész a bizalom a 

társadalom látható irányítóival, politikai vezetőivel szemben; nem hisznek nekik többé; és ráadásul elvész a bizalom a 

társadalom professzionális értelmezőivel, magyarázóival, a társadalomtudományok hivatalos szakértőivel szemben 

is. A média kommunikátorairól nem is beszélve. Ám paradox módon éppen ilyenkor nagy lehetőségek nyílnak olyan politikai 
vezetők, társadalommagyarázók, médiakommunikátorok és kazánkovácsok előtt, akik a hivatalos véleménytől eltérő és egyszerű 
magyarázatokat (például összeesküvés-elméleteket) kínálnak. Mert ugyanakkor az emberek szeretnének bízni a politikai 
vezetőkben, társadalommagyarázókban és médiakommunikátorokban, hiszen egy társadalom akkor tűnik ’normálisnak’, amikor 
funkcionálisan működik, amikor minden funkciót eredeti rendeltetése szerint töltenek be, és a politikusok, 
társadalommagyarázók és médiakommikátorok ugyanúgy valóban közelebb viszik a társadalom tagjait viszonyaik megértéséhez 
és hatékony működéséhez, mint ahogy az orvos meggyógyítja őket, a szakács ételt főz vagy a szabó ruhát készít nekik. (…) 
Összeesküvés-elméletek általában olyankor keletkeznek, amikor túl nagy távolság van az egyes társadalmi csoportok 

között. Amikor az egyes csoportoknak nincs betekintésük a másik életébe. (…) Összeesküvés-elméletek bármely csoportot 
megcélozhatnak, de minél kevésbé ismerős a Másik életének valóságos működése, annál könnyebben kialakulnak az 

összeesküvés-elmélet szerű ’következtetések’. (…)” (Kapitány–Kapitány, 2010, pp 259-261). 
{1473} Populizmus természetesen van. Žižek definíciója szerint: „A populista politika végeredményben mindig az egyszerű 
emberek frusztrációjára, elkeseredésére alapoz, arra az érzésre, hogy ’Nem tudom, mi folyik, de elegem van! Ez nem mehet így 
tovább! Ennek véget kell vetni!’ – ami nem más, mint egy türelmetlen kitörés, a türelmes megértés elutasítása, a komplexitás 
miatti kétségbeesés és a nyomába lépő meggyőződés, hogy lennie kell valakinek, aki felelős a zűrzavarért, és szükségképpen 
megjelenik a ’próféta’, vagy a ’vezér’, aki éles logikájával mindent megmagyaráz. Éppen a valódi megértés elutasításában rejlik a 
populista politika tisztán fetisizáló dimenziója. (…) Ezért nagyon is megfelelő itt Nietzsche érvelése: a végső különbség a 
valóban radikális, felszabadító és a populista politika között az, hogy az autentikus, radikális politika aktív, ráerőlteti vízióját a 
lakosságra, míg a populista alapvetően reaktív, a zavaró betolakodóra adott reakció. Más szavakkal a populizmus megmarad a 
’félelem politikája’ egyik változatának: a korrupt betolakodótól való félelem felkeltésével mobilizálja a tömegeket”. (Žižek, 2008, 
pp. 199-200). 
{1474} Ugyanaz történik ezzel kapcsolatban is, mint amikor nemcsak a valóban soviniszta agresszivitást, hanem a kis népek 
védekező ellenállását is „nacionalizmusként” bélyegzi meg a hódító „nagynépi” nacionalizmus; (vagy a nemzetek felett uralkodó 
nemzetközi tőke). 



{1475} „In fact, the Empire’s powers of intervention might be best understood as beginning not directly with its weapons of lethal 
force but rather with its moral instruments”. (Hardt–Negri, 2001, p. 35) „Even though controlling ’ethnic terrorists’ and ’drug 
mafias’ may represent the center of the wide spectrum of police control on the part of the imperial power, this activity is 
nonetheless normal, that is systemic”. (Hardt–Negri, 2001, p. 37). „Courts will have to be transformed gradually from an organ 
that simply decrees sentences against the vanquished to a juridical body or system of bodies that dictate and sanction the 
interrelation among the moral order, the excersise of police action, and the mechanism legitimating imperial sovereignty.” 
(Hardt–Negri, 2001, p. 38). 
{1476} Mint az első fejezetben is már szó volt erről, a marxizmus egyoldalúvá, szélsőségessé minősítése mellett a mai napig 
komoly szellemi erőfeszítéseket tesznek elavultságának bizonygatására is. (Vagy azt hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi rendszer már 
nem az, amit Marxék elemeztek, vagy azt, hogy a marxi megközelítést haladta meg a tudomány; vagy azt, hogy a rendszer 
sokkal bonyolultabb annál, ahogy azt a marxizmus ábrázolja, vagy azt, hogy az emberek – a marxista feltételezéssel ellentétben 
– nem akarják a rendszer alapjait megváltoztatni. A lényeg az, hogy ahelyett, hogy leválasztanák a marxizmusról azt, ami tényleg 
tévedés benne, az egészet támadják, az egészet akarják kiiktatni a közgondolkodásból – legfeljebb olyan elemeit elismerve, 
amelyek nem jelentik a rendszer alapjainak megkérdőjelezését). A piaci verseny társadalmának, mint erre már utaltunk, ez az 
általános megoldása a tudományban. Állítás, tagadás, a tagadás tagadása. A szellemi termelési mód szemlélete egyáltalán nem így 
építkezik. Tudván, hogy ugyanazokat a jelenségeket nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, nem az a cél, hogy az egyik 
egyoldalúságot egy másikkal helyettesítsük, hanem az, hogy a különböző nézőpontokat engedjük szintetizálódni; keressük meg 
közös nevezőjüket. A marxizmus termelési mód-magyarázata, osztályszemlélete valóban csak egy a lehetségesek közül, de mivel 
ez is a lehetséges igazságok egyike, a megoldás az, hogy a termelési mód, illetve osztályviszony értelmezést megtartva, azt 
egyesítsük mindazokkal az igazságokkal, amelyek a marxizmuson kívül születtek. Az persze továbbra is elköteleződés kérdése, 
hogy a sok magyarázat közül ki melyiket tartja a döntőnek, leglényegibbnek, ennek igazságfoka viszont nem a tudományban, 
hanem a társadalmi gyakorlatban dől el, (és mindig az éppen fennálló körülmények függvénye); nyilván azoknak a 
magyarázatoknak nagyobb a relevanciája, amelyeknek figyelembevételével alapvetőbb változásokat lehet elérni. 
{1477} Amikor például John Lennon lázadását elemezve azt gyermekkori árvaságával, a munkáscsaládban kapott rendőr-
ellenességgel, a „művész egzaltáltságával”, személyes sértettséggel vagy rá rossz befolyást gyakorló személyek hatásával 
magyarázzák, ezzel azt sugallják, mintha „normális”, személyében nem sértett ember magától soha semmi kivetnivalót nem 
találhatna a fennálló rendszerben. 
{1478} „Minden alternatíva-keresés csupán utópisztikus ábránd és/vagy veszélyes ideológiai diverzió” (Bogár, 2007/2, p. 37). 
{1479} Ennek az elterelésnek a hatására olykor még olyan rendszerkritikusok, mint Mészáros, sem veszik mindig észre, hogy a női 
emancipációs mozgalmakban az, hogy a küzdelem hangsúlyai a nemi felszabadításra helyeződnek, egyúttal az osztályviszonyok 
kérdésétől való távolítással is járnak. (Akárcsak akkor, amikor „fajok” vagy „civilizációk” küzdelmének tüntetik fel a 
világtársadalom viszonyait). A tőke érdeke mindenképpen az, hogy a dolgok mozgatóit az osztályviszonyok helyett más, nem a 
rendszer alapjait érintő síkokon keressék, le egészen az egyéni törekvésekig. Ennek egyik gyakorlati, a társadalmi alternatíva 
kibontakozását akadályozó következményére egyébként éppen Mészáros hívja fel a figyelmet, amikor így ír: „Az egyetlen 
kérdésre összpontosító mozgalmakat, még ha nem integrálható ügyért küzdenek is, egyenként kipécézhetik és 
marginalizálhatják, mert ezek nem tarthatnak igényt rá, hogy összefüggő és átfogó alternatívát képviseljenek az adott rend mint 
a társadalmi anyagcsere-ellenőrzési mód és társadalmi újratermelési rendszer ellenében”. (Mészáros, 2008, I. p. 83). 
{1480} „The prevention of male violence toward women, the saving of rain forests, or the eradication of racism is a matter of 
bottom line calculus: tolerated or even benignly supported when costless, enthusiastically promoted when profitable, but 
ruthlessly opposed as soon as they demand any substantial diversion of social surplus”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 16). 
{1481} Eleve olyan történelem-modelleket alakítanak ki, amelyek kategóriái alkalmasak arra, hogy segítségükkel a nem-kapitalista 
és kapitalista társadalmakat a fejletlen-fejlett dimenzióban lehessen elhelyezni. Ilyen Tönnies Gemeinschaft versus Gesellschaft 
kategóriája, Weber racionalizmusa, s a sor hosszan folytatható. 
{1482} Ezt a technikát alkalmazzák akkor is, amikor látszólag elismerik a kapitalizmus negativitását is. Heller Ágneséket idézi 
például Bauman, akik azt állítják, hogy „the modern world faces a situation without good choices. The choice is, indeed, 



between the ’dictatorship over needs’ in the Soviet-type system, and the consumer society of the West”. (Bauman, 1987, p. 
124). Ilyenkor ugyanis a rendszerkritikusok igazát is látszólag elismerve a churchilli érvelést veszik elő, és a kisebbik rossz 
választásának szükségességét sugallva foglalnak állást a tőke mellett. Csakhogy maga az alapállítás nem igaz: nem csak ez a két 
lehetőség létezik. 
{1483} „’A wilhelminus korszak német szociológiája’ című fejezetben (536–553)., Weber munkásságának taglalása), kimutatja 
Lukács, hogy a racionalitás és a ’racionális kiszámíthatóság’ weberi koncepciója a technológia és a gazdaság önkényes 
azonosításán alapszik, összhangban a ’vulgarizáló egyszerűsítéssel’, amely ’csak a gépesített {az eredetiben: mechanised: itt 
pontosabb lenne a fordításban a „mechanizált”, mert nem csak a gépesítésre, hanem a kapitalizmus mindent elgépiesítő, és 
mechanikus okságokban gondolkodó természetére is utal} kapitalizmust ismeri el tulajdonképpeni kapitalizmusnak’ (uo. 541).” 
(Mészáros, 2009, p. II/96, eredeti: Mészáros, 1995, pp. 338-339). A gazdaságorientált tőkés haszonracionalizmus számára 
ugyanis a szellemi termelés legfőbb funkciója a technológiai fejlődés fenntartása (mint a gazdaság motorja), gépiesíthető, 
mechanizálható, mennyiségileg mérhető formákban, és ezért csak az ennek megfelelő racionalitást nevezi racionalitásnak, s a 
szellemi termelőket mindenképp ennek Prokrusztész-ágyába igyekszik szorítani. Mint jelen könyvben bizonyítani igyekeztünk, a 
racionalitás nem azonos ezzel a leszűkített értelmével, a szellemi termeléshez szükséges képességek rendszere pedig sokkal több 
mint a racionalitás. 
{1484} Van olyan felfogás, mely szerint egy-egy ilyen fogalmat – tisztán fogalmi szempontból – igazából mindig csak eredeti 
felbukkanási helyén, az akkori-ottani körülményekből levezetve lehetne értelmezni (a demokrácia-fogalmat a görög 
demokráciában, a racionalizmus-fogalmat a racionalizmus-eszmény születésekor, stb.), s amikor rendszerszintű változások 
történnek, akkor voltaképpen az új rendszerhez mindig új fogalmakat kellene alkotni. Csak így lehetne elkerülni azt, hogy e 
fogalmakat minden uralmi rendszer a maga képére szabja át. A társadalmak gyakorlata azonban nem igazodik a fogalmi 
tisztaság eme követelményéhez, s tovább használják – újra meg újra más-más tartalommal – ezeket a fogalmakat. (Az ezáltal 
létrejövő konfúz diskurzus rendbetételének egy másik lehetséges módja a fogalmak szimbólumként való értelmezése. A 
szimbólumban a fogalom az összes jelentését megőrzi, s nem az a kérdés többé, hogy például a sok racionalitás-, vagy 
demokrácia-értelmezés közül melyik a „legigazabb”, hanem az, hogy a „racionalitásról” vagy a „demokráciáról” mindegyik 
olvasatot figyelembe véve gondolkodjunk, legfeljebb különválasztva azt, hogy melyik olvasatban milyen mögöttes érdek jelenik meg). 
{1485} A tőke által önjellemzésként propagált értékek relativitása, érdekfüggősége azonban nem azt jelenti, hogy ezeknek az 
értékeknek egyáltalán nincs valóságtartalma. Bauman például a tőke által szintén gyakran hangoztatott modernitás-értékkel 
kapcsolatban mutatja ki annak ideologikus voltát. Eközben bírálja azokat a modernizmus-kritikákat (Freud, Simmel, Elias), 
amelyek a modernizmust visszafordíthatatlannak, nyitott végűnek, és felsőbbrendűnek látják. Ez jogos kritika: a modernitás (és 
általában a haladás) értéke is azok közé tartozik, amelyekkel a tőke rendszeresen legitimálja (s a nála tökéletlenebb „többiektől” 
megkülönbözteti), a posztmodern szakaszában – vagy más antimodern időszakokban – pedig időlegesen elhatárolja magát. 
Bauman azonban úgy véli, hogy ez és az ehhez hasonló ideologikus önlegitimációk hamis tudatok. Weber mítoszának nevezi a 
„puritanizmust” és „racionalitást”. Ez nem teljesen jogos: valóban volt a tőkés társadalomnak puritán szakasza, (mint ahogy volt 
olyan szakasza is, amelyben az adott helyzetben legdemokratikusabb, legszabadabb, legracionálisabb, leghaladóbb, stb. 
lehetőséget képviselte), de ennek érvénye nem terjed ki a tőkés társadalom egészére (ezek az eszmények nem „megvalósultak” a 
tőkés társadalomban, csak másokhoz képest hangsúlyosabban képviselték-működtették őket): az ideologikus torzítás abban áll, 
ha a tőkés társadalmat azonosítják ezen értékekkel, ha e társadalmat ezen értékek legtökéletesebb megvalósulásaként 
apologetizálják. 
{1486} Ezt annál hatásosabban képes sugallni, minél inkább támaszkodik a szellemi termelés vívmányaira. „Mennél inkább 
kifejlődik a relatív értéktöbblet a tulajdonképpeni, sajátosan tőkés termelési módban, s ezzel kapcsolatban fejlődnek a munka 
társadalmi erői, annál inkább úgy tűnik, hogy ezek a termelőerők és a munka társadalmi összefüggései a közvetlen 
munkafolyamatban nem a munka , hanem a tőke termelőerői és társadalmi összefüggései. Ezzel a tőke már igen misztikus 
lénnyé válik, mert a látszat az, hogy a munka minden társadalmi termelőereje nem a munkának, mint olyannak, hanem a 
tőkének az ereje és magának a tőkének a méhéből sarjadó erő”. (Marx, 1951, p. III/896). Az más kérdés, hogy ugyanakkor a 
szellemi termelőknek minden korábbi kizsákmányoltnál több esélyük van ezen érvelés hamisságának átlátására. 



{1487} Ennek az érvelésnek a hamisságára mutat rá például Ferge Zsuzsa, (lásd: Ferge, 2010, p. 171). 
{1488} Hasonló módszerrel buzdítanak a „holtig tanulásra”, s ezzel kapcsolatban is elleplezik, hogy ezeknél a javasolt 
átképzéseknél is kizárólag a tőke érdeke érvényesül, annak pillanatnyi munkaerőigényéhez kell alkalmazkodni. Mivel a képzés-
választáskor nem lehet látni a piac holnapi szükségleteit, ezért a magának képzési formát választó diák többnyire önhibáján 
kívül dönt egy olyan képzési forma mellett, amelynek a végén nem várja „fizetőképes” kereslet. De ilyenkor is ráhárítják a 
felelősséget: „felesleges” tudást szívott magába. (Esetleg az egyetemekre: „felesleges tudást adnak”). A Beckhez hasonló 
szellemi termelők hiába hangoztatják, hogy a kiszámíthatatlan kereslet miatt a képzésnek elsősorban autonómiára és 
humanitásra kellene nevelni a diákokat, (Beck, 2006, pp. 72-74), ezek a tőkét nem érdeklik; szerinte az és csak az a lényeg, hogy 
a diák legyen eléggé rugalmas ahhoz, hogy mindig olyan tudásokat sajátítson el, ami éppen a legoptimálisabb – a tőkés számára 
megtermelendő profit szempontjából. 
{1489} A médiának igen nagy szerepe van abban, hogy a rendszer lényegi ellentmondásait elfedje, és a jelenségek szintjére terelje 
át. Burke már csaknem egy évszázada megállapította, (s ez is mindmáig érvényes), hogy (a sajtó) „ha az üzleti konfliktusok 
szimptómáira összpontosít és elhagyja magának az oknak, az üzleti konfliktusnak az elemzését, elégedettséget kelthet ugyanebben 
a körben – az olvasóközönsége vélhetően leginkább véleményformáló tagjait jelentő üzletemberekben –, akiket ellenkező 
esetben elidegenítene” (Burke, 1998, p. 65, eredetileg: 1939). 
{1490} Még akik tisztában vannak a reklámok vagy a politikai kampányok manipulatív jellegével, a média egészét azok nagy része is 
többé-kevésbé hitelesnek ismeri el. A média funkcióihoz kapcsolódó (polgári) eszményt a valósággal összekeverve nyilván 
többen osztják azt a véleményt, amit Castells a következőképpen fogalmaz meg: {A médiumok nagy része hiteles kell 
maradjon, mert}„amint csorbát szenved valamelyik tévéhálózat vagy újság hitelessége, a versenytárs rögtön elviszi a 
közönségét” (Castells, 2006, p. 433). Ez a valóságban azonban nem így van. Egyrészt attól még nem marad objektíve is hiteles 
egy médium, hogy hiteltelenségét az általa befolyásoltak nagy része nem ismeri fel. Másrészt a médiumok versenyét nem 
irányítja ilyen eszményi módon az igazság iránti vonzalom, így amikor valamely médium gyakorlatában „csorbát szenved a 
hitelesség”, akkor a közönség nem feltétlenül pártol el tőle; gyakran az történik, hogy mivel a közönség tudja, hogy majd’ 
mindegyik médium elfogult és hiteltelen, így egyik torzítást a másikkal egyensúlyozza ki, meghallgatja mindegyik szélsőséget, 
aztán levonja a saját véleményét. 
{1491} Žižek az Egyesült Államokban szerveződő új-jobboldali „Tea Party” mozgalom egyik rendezvénye kapcsán írja a 
következőket: 
„egy country-énekes elénekelt egy Obama-ellenes dalt, ami felpanaszolta, hogy Washington mennyire megadóztatja a dolgozó 
embereket, csak azért, hogy finanszírozni tudja a Wall Street-i pénzembereket. (…) Obama (…) valójában éppen azt tervezi, 
hogy csökkenti az egyszerű, dolgozó emberek több mint 95%-ának az adóját, és csak annak a felső néhány százaléknak kell 
magasabb adót fizetnie, akiket bátran besorolhatunk a ’kizsákmányoló szupergazdagok’ közé. Mivel magyarázzuk hát, hogy az 
emberek szó szerint a saját érdekeik ellen cselekszenek? (…) A konzervatívok fő gazdasági követelése (…) az, hogy meg kell 
szabadulni az erős államtól, amelyik azért adóztatja meg a lakosságot, hogy abból pénzelje az újabb és újabb szabályozó 
rendszereket (…) a populista konzervatívok szó szerint a saját gazdasági romlásukra szavaznak. A kisebb adók és a dereguláció 
nagyobb szabadságot adnak azoknak a nagy társaságoknak, amelyek tönkreteszik az elszegényedett farmereket; a kevesebb 
állami beavatkozás pedig azt jelenti, hogy kisebb föderális támogatás jut a kiskereskedőknek és a vállalkozóknak”.{S egy másik 
példával:} „a 2009. júniusi európai választásokon a választók többsége a neokonzervatív-liberális politika mellett tette le a 
voksát – vagyis pont azt a politikát támogatták, ami a jelenlegi válságot eredményezte. Kinek van hát szüksége a közvetlen 
represszióra, amikor szép szóval is meg lehet győzni a birkákat arról, hogy sétáljanak be a vágóhídra?” (Žižek, 2009, pp. 30-31). 
Žižek világos érveléséhez két megjegyzés kívánkozik. Az egyik, hogy nem osztoznánk abban az illúzióban, (ugyanezen írásának 
86. oldalán tett megjegyzéseiből kiderül: ezen illúziókban Žižek sem teljesen osztozik) hogy valaki az Egyesült Államok elnöke 
lehetne úgy, hogy ne az uralkodó elit érdekeit szolgálná, és ne annak valamely – valamilyen szempontból ezen érdekeket 
érvényesítő – stratégiáját próbálná végrehajtani. A Žižek által emlegetett „birkák” megdolgozása több (akár egymással 
ellentétes) ideológia felhasználásával történhet. Ami azonban ennél fontosabb, nagyon érdekes, hogy ugyanaz a kortendencia 
mennyire ellentétes módon tud érvényesülni a centrumokban és a periférián. A rendszerkritikát az elmúlt húsz-huszonöt évben 



a baloldaltól szinte mindenütt a jobboldal vette át, de míg a centrumokban (ahol a nagytőke a maga érdekeit – adócsökkentés, 
szabadpiac – általános érdekként – általános adócsökkentésnek, általános szabadságnövekedésnek feltüntetve – fogadtatja el) – a 
Žižek említette példák szerint – a „jobboldali populizmus” az állam és a banktőke összefonódását támadva a liberalizáció 
növelését igyekszik előmozdítani; addig a kiszipolyozott perifériákon (ahol a tőke érdekében végrehajtott liberalizációt a 
„baloldal” pártjai vezényelték le) ugyanez az irányzat az állam megerősítését követeli. Itt ugyanis – minthogy ezek nem a 
dominánsak, hanem az alávetettek társadalmai – az erős (és természetesen a tőke érdekeit szolgáló) állam tudja biztosítani a 
nagytőke érdekeit, amit persze itt is általános érdekként „adnak el”, azt ígérve, hogy az erős állam majd a „nép” érdekeit fogja 
szolgálni az idegen banktőke ellen. 
{1492} A 1432. lábjegyzetben említettekhez visszatérve: az, hogy a tőke szükségleteket, s ezeken keresztül „fejlődést” termel, 
önmagában nem baj; az igazságtalanság azáltal jön létre, hogy a tőke képviselői (vagy maga a tőkelogika szerint működő 
személytelen „piac”) határozhatják meg, , hogy ki/mi a „fejlettebb”, s ki/mi a „fejletlenebb”. 
{1493} „A felszínen a szokásos politikai ütközetek folynak a második hullámhoz tartozó csoportok között, amelyek azonnal 
megszerezhető előnyökért küzdenek egymással. Egy mélyebb szinten azonban a második hullámnak ezek a hagyományos 
érdekcsoportjai összefognak, hogy szembeszegüljenek a harmadik hullám új politikai erőivel”. (Toffler, 2001, p. 473) „de 
mindegyik konfliktus a hullámok harca alá rendelődik és attól befolyásolva alakul” – írja Toffler, aki a termelési módok 
versenyét-harcát a „második” és „harmadik” hullám küzdelmeként ábrázolja (Toffler, 2001, p. 391); s ő is azt hangsúlyozza, 
hogy „mindannyian akaratlanul is szerepet játszunk az óriások harcában” (Toffler, 2001, p. 476). 
{1494} A tőkének ez a dichotómia már csak azért is érdeke, mert ezáltal egymástól távol tartható, egymással szembeállítható az 
adminisztratív-igazgatási és a társadalomkritikai szellemi termelők csoportja; a szellemi termelésnek meg éppen az az 
alapfeltétele, hogy ezek – a társadalomkritikai szempont dominanciája mellett – egyesüljenek. 
{1495} A tőke számára a „nemzeti”, a „regionális”, a „globális”, stb.: piacokat, a szellemi termelés szempontjából mindez 
szimbólumrendszereket, kultúra-szerveződési szinteket jelent. 
{1496} Egyébként amikor a tőkés társadalom a „haladás” képviselőjeként lépett fel a feudalizmussal szemben, ebben nemigen 
akadályozta az a tény, hogy képviselői olyan jövőt próbálnak építeni, amelyet „még senki sem próbált ki”. A jövő per definitionem 
olyasmi, amiről még nincsenek megnyugtatóan kipróbált tapasztalataink. 
{1497} Az előző fejezetben adott forradalomkritikánkból talán az is nyilvánvaló, hogy ezt nem úgy képzeljük, hogy valakik erővel 
bevezetik az új rendszert, hanem úgy, hogy a szellemi termelési mód sajátosságai felhalmozódnak és – több mindenre való 
alkalmasságuknak és perspektivikusságuknak köszönhetően – egyszerűen felváltják, illetve átalakítják a régi mechanizmusokat. 
{1498} Talán fölösleges újra felsorolni e felelőtlenség közismert bizonyítékait a tőkeérdekek jegyében vívott és embermilliókat 
elpusztító háborúktól, a javak esztelen – és embermilliókat éhínségre kárhoztató – pazarlásától az embermilliók vitális energiáit 
elherdáló munkanélküliségen át az egész emberiséget, sőt, az egész élővilágot pusztulással fenyegető környezetrombolásig. 
{1499} Mészáros István szerint a burzsoázia egysége strukturális (ezért nem is kell, hogy politikai legyen); a munkásságét viszont – s 
ezen itt a szellemi termelők is értendők – meg kell teremteni. (Mészáros, 1995, p. 696). 
{1500} „A harmadik hullám civilizációjának nem szükségszerű kialakulnia” (…) „Nagyon sok erő gyökeresen megváltoztathatja 
még a kilátásokat” (Toffler, 2001, pp. 390-391). 
{1501} Nem lehet kizárni azt a lehetőséget sem, hogy ha a szellemi termelési mód kialakulása mint aktuális alternatíva tudatosul, a 
tőke érdekvédelme olyan ellentétes irányzatok életre hívásával vagy támogatásával előzi meg ennek az alternatívának a 
megvalósulását, ahogy a huszadik század első felében a fasizmus valamilyen változata tartotta fenn a kapitalista rendszert 
azokban az országokban, – elsősorban a dinamikusan fejlődő Németországban –, ahol nem volt egyértelmű, hogy a 
kommunista hatalomátvétel társadalmi kudarccal fog végződni, s ezért a tőke képviselői mindennél fontosabbnak ítélték, hogy 
e hatalomátvételt megakadályozzák. Például: „In the same way that the old fascism mimicked the mass organizational forms of 
socialism and attempted to transfer the proletariat’s impulse toward collectivity into nationalism (national socialism or the 
Fordist constitution), so postmodern fascism seeks to discover the communist needs of the post-Fordist masses and transform 
them, gradually, into a cult of differences, the pursuit of individualism, and the search for identity – all within a project of 
creating overriding despotic hierarchies aimed at constantly, relentlessly, pitting differences, singularities, identities, and 



individualities one against the other. Whereas communism is respect for and synthesis of singularities”, – később még lesz szó 
arról, hogy a szerző ezen mit ért – „and as such is desired by all those who love peace, the new fascism (as an expression of the 
financial command of international capital) would produce a war of all against all; it would create religiosity and wars of 
religion, nationalism and wars of nations, corporative egos and economic wars.” (Negri, Antonio: Constituent Republic, in: 
Virno–Hardt, 1996, pp. 217). 
{1502} Jelenleg ez a lehetőség tűnik az egyik legkevésbé valószínűnek: a „poszt”-jelzők elburjánzása egy olyan átmeneti állapot 
önszemléletét jellemzi, ahol egyrészt az is általános érzet, hogy valamin (jelen esetben a kapitalizmus fénykorán) „túl” van már a 
világ; de másrészt ami van, azt még nem lehet igazán új világnak sem tekinteni, csak a régi olyan továbbélésének, ami viszont 
már szinte semmilyen tekintetben sem tudja a korábban őt jellemző viszonyok tiszta képét mutatni. (Egyébként már száz évvel 
ezelőtt Durkheim is arról panaszkodott, hogy „túl gyorsan omlott össze a régi”, s még nem szilárdult meg az új erkölcsi 
alapja… /Durkheim, 2001/. Ez egyrészt jól jellemzi a két társadalmi nagykorszak közötti válságállapotot, másrészt a tőkés 
társadalom általános vonása is, hogy ciklikus válságain keresztül olyan módon építkezik, hogy a korábbi állapotok mindig „túl 
gyorsan összeomlanak”, s mindig úgy, hogy a megjelenő újnak – hiszen a régit mindig erkölcsi skrupulusok nélküli 
könyörtelenséggel tolja félre – még „nincsenek szilárd erkölcsi alapjai”). 
{1503} Persze a római birodalom sem a barbárok támadása miatt omlott össze; e támadást az tette lehetővé, hogy a birodalom 
eredeti struktúrái meggyengültek, s megkezdődött az antik termelési mód belső átalakulása egy újfajta termelési mód felé. 
Rómán belül született meg az új feudális-katonai uralkodóréteg (amelynek aztán a germánok saját hagyománya – és a 
kereszténység – csak új, adekvátabb formát, külső – tisztább formájú – keretet adott). Ha az analógiát pontosan akarjuk 
alkalmazni, akkor ma is egyszerre kell figyelembe venni egy ilyen jövőbeli szintézis potenciális elemeit: a hanyatló Birodalomban 
megszülető újat (a szellemi termelési módnak a legfejlettebb társadalmakban már jelenlévő elemeit); a „Birodalmon” kívüli 
világ, a mai „barbárok”, a felemelkedő új erők sajátosságait és a szellem önfejlődésének azokat a mozzanatait, amelyek 
értékvédelme egy esetlegesen kaotizálódó világban a szellemi termelők legfőbb történelmi hivatásává válhat. 
{1504} A jövőre vonatkozó találgatások különösen bizonytalan alapokon nyugszanak a mienkhez hasonló korszakokban. Toffler 
(Prigoginera hivatkozva) alighanem jogosan állapítja meg, hogy „Azon a ponton, ahol a struktúra a komplexitás új 

szintjére ’ugrik’, gyakorlatilag, sőt, elvileg is lehetetlen előre megmondani, hogy sokféle lehetséges forma közül 

milyet fog felölteni”. (Toffler, 2001, p. 334). 
{1505} Minthogy bármi, amit a jövőről megállapíthatunk, mindig csak a jelen tükre, a szellemi termelési mód lehetősége is a 
jelenről szól. Csak annyit állíthatunk, hogy a jelenben benne van ez a lehetőség, (s hogy a jövő e lehetőség gazdagabb 
kibomlása lesz-e, vagy éppen háttérbeszorulása – az majd elválik). 
{1506} Úgy is mondhatjuk, hogy: „Ami ma rosszul megy a világban, csak egy empirikus realitás és egy rendező eszme eltérését 
méri (…) a marxista kritika egy bizonyos szelleméhez való visszatérés (….) beláthatatlan ideig szükségszerű marad annak 
érdekében, hogy amennyire lehetséges leleplezzük és csökkentsük ezt az eltérést, hogy egy szükségképpen végtelen folyamat 
keretében egymáshoz közelítsük az ’ideált’ és a ’realitást’.” (Derrida, 1995, p. 96). 
{1507} „a világ eszményi tartalma nem üres mítosz. De van olyan korszak, amikor ez a tartalom az ellenkezőjén keresztül nyer 
bizonyosságot, a Sötétség fejedelmének – nevezzük így – cselekedetein keresztül”. {Vagyis amikor a világ szélsőségesen „rossz” 
volta állítja az embereket a Jó akarása mellé}. „És vannak olyan, bár ritka és rövid pillanatok, amikor ez az eszményi a saját 
alakjában (oblicsje) jelenik meg – ezek az igazság pillanatai”. (Arszlanov, 2010, p. 139). Mindennek van egy kevésbé misztikus 
megfogalmazási lehetősége is. A „Sötétség fejedelmének” cselekedetein át megvalósuló „Jó” a mindig szükségképpen 
ellentmondásos társadalmak negatív oldalától, és a küzdelemtől elválaszthatatlan fejlődés gondolatának absztrakt-transzcendens 
megfogalmazása. Materialisztikusabban kifejezve egyszerűen arról van szó, hogy {ahogyan a tőkés termelésnek,} „a feudális 
termelésnek is volt két antagonisztikus eleme, melyeket szintén a hűbériség szép oldalának és rossz oldalának neveznek, figyelmen 
kívül hagyva, hogy mindig a rossz oldal az, amely végül is diadalt arat a szép felett. Éppen a rossz oldal hozza létre a 
történelmet csináló mozgást azzal, hogy megteremti a harcot. Ha a közgazdászok a hűbériség uralmának idején, fellelkesülve a 
lovagi erényeken a jogok és kötelességek szép összhangján, a városok patriarchális életén, a falusi háziipar virágzásán és a 
korporációkban, testületekben, céhekben szervezett ipar fejlődésén, egyszóval mindazon, ami a hűbériség szép oldala, azt a 



feladatot tűzték volna ki maguknak, hogy kiirtják mindazt, ami árnyékot vet erre a képre – a jobbágyságot, a kiváltságokat, az 
anarchiát – mit értek volna ezzel? Megsemmisítették volna a harc összes alkotó elemeit, csírájában elfojtották volna a 
burzsoázia kifejlődését. Arra az abszurd feladatra vállalkoztak volna, hogy kiküszöbölik a történelmet. Mihelyt a burzsoázia 
felülkerekedett, szóba sem került többé a hűbériségnek sem a jó, sem a rossz oldala. A termelőerők, amelyeket a burzsoázia a 
hűbériség alatt kifejlesztett, az ő birtokába kerültek. Széttörtek az összes régi gazdasági formák, az azoknak megfelelő 
magánjogi viszonyok, az a politikai állapot, amely a régi polgári társadalom hivatalos kifejezője volt. Ha tehát a hűbéri termelést 
helyesen akarjuk megítélni, akkor azt antagonizmuson alapuló termelési módnak kell tekintenünk. Meg kell mutatnunk, hogyan 
termelték a gazdagságot ezen az antagonizmuson belül, hogyan fejlődtek a termelőerők egyidejűleg az osztályok 
antagonizmusával, hogyan növekedett állandóan ez osztályok egyike, a rossz oldal, a társadalom hátrányos része odáig, hogy 
végre megérlelődtek felszabadulásának anyagi feltételei. Nem mondja-e meg ez elég világosan, hogy a termelési mód, azok a 
viszonyok, amelyek között a termelőerők kifejlődnek, a legkevésbé sem örök törvények, hanem az emberek és termelőerőik 
meghatározott fejlettségének felelnek meg, és hogy az emberek termelőerőiben beállott változás szükségszerűen változást idéz 
elő termelési viszonyaikban?” (Marx, 1959/2, MEM 4. p. 134). Persze a termelőerők változásai nem „szükségszerűen” idéznek elő 
változásokat a viszonyokban. S persze a harc, az ellentmondások közti küzdelem egészében is csak az egyik oldala a 
társadalmaknak, a történelem nem az „osztályharcok története”, csak az is. Legalább olyan fontos sajátossága minden 

társadalomnak a szintézis, mint az osztályok küzdelme. S egy olyan társadalom képviselőinek, amelynek célja az 
osztályellentmondások megszüntetése, éppenséggel nem az osztályharcot, hanem a szintézist kell minden társadalom közös 
lényegének tartania. De az kétségtelen, hogy nincs olyan társadalom, amelynek csak jó oldala lenne. S azok a pillanatok, 
amelyekben az „eszményi a saját alakjában jelenik meg”, valóban csupán ritka és igen rövid pillanatok. 
{1508} Az ideák mindig ideálisak, miként bármely tervrajz; miközben a tervrajz alapján létrehozott termék ritkán felel meg 
tökéletesen a tervrajznak, ám ha jól követték a tervrajzot, akkor annak alapján használható, működő termék hozható létre. 
{1509} S eközben – hiszen nem csak mi tevékenykedünk az általunk elképzelt jövő érdekében, hanem saját jövőképüknek 
megfelelően tőlünk igencsak eltérő akaratok is –, a mindezek következtében létrejövő valóságnak számos olyan eleme lesz, 
amely nem szerepelt terveink között, sőt, akár azokkal ellentétes is, mégis, vállalnunk kell ezt a jövőt, ha azt akarjuk, hogy 
abban saját céljaink is helyet kapjanak. (Lásd erről Elias, 1991 is). 
{1510} A szellemi termelés sem kívül van az anyagi termelés szféráján, csak a szellemi termelési módban felszabadulhat annak 
uralma alól, és a lehető legnagyobb mértékben irányítása alá veszi azt. 
{1511} Az ember természeti meghatározottságát (az anyagi termelés által kielégített szükségletei kényszerítő erejét) pedig kizárja a 
szabadság birodalmából (annak a korábban említett szemléleti sajátosságnak köszönhetően, hogy – ha nem is minden írásában, 
hiszen másutt, mint láttuk, éppen hogy azonosítja a humanizmust a naturalizmussal – az ember önmegvalósításának a feltételei 
feletti uralom kézbevételét, a természet feletti uralmat, más szóval a természet leigázását – és nem a természettel való harmónia 
helyreállítását – tekinti). Ha az ember (akár csak ily módon is) szembehelyezi magát a természettel, akkor valóban minden, ami 
természeti meghatározottságához tartozik, szabadságának korlátja. Ha azonban az embert nem a természet uraként, hanem a 
természettel harmóniában látjuk eszményi helyén, akkor ugyanezek a „kényszerek” nincsenek ellentétben az ember 
szabadságával). 
{1512} És – folytatva az előző lábjegyzet érvelését – éppen a (természetes szükségleteket kielégítő) anyagi termelésben is. (És persze 
az ezekre a természetes szükségletekre ráépülő társadalmi, kulturális szükségleteket kielégítő anyagi termelésben is, amíg az 
anyagi javak nem válnak öncélúakká, a szükségleteket maguk alá rendelővé, eltorzítóvá; vagyis: a szabadságot korlátozóvá). Az, 
hogy a termelés és a „szabadság birodalma” két külön territórium, az osztálytársadalmi viszonyok következménye: az 
osztályviszonyok rekesztik ki az osztályviszony résztvevőit a „szabadság birodalmából”, s az emberek szabadságtól való 
megfosztása fosztja meg a szabadság mozzanatától a termelés „birodalmát”.) 
{1513} Az államszocializmusok – ez volt Tőkei Ferenc nagy ráismerése – igen sok hasonlóságot mutattak az ázsiai termelési mód 
birodalmaival. Ez annak volt köszönhető, hogy az államosításokkal, a közvetlen magántulajdon és az osztálytársadalom politikai 
felszámolásával mintegy „leemelték” a társadalom feje fölül az ázsiai termelési mód általános uralma óta az európai fejlődésben 
kialakult struktúrákat. Ha az ázsiai birodalmak (és az államszocializmusok) elidegenült bürokráciáit is leemeljük – az 



ősközösséghez jutunk. De ez a „visszabontás” nem oldja meg, hogy az emberiség az ősi viszonyok óta kifejlődött, azoknál 
sokkal differenciáltabb-gazdagabb létezést lehetővé tévő formák kihasználásával léphessen valóban tovább. 
Marxék egyébként több helyütt éppen ezt hangsúlyozták: „az egyének nem rendelhetik alá maguknak saját társadalmi 
összefüggéseiket, amíg nem hozták létre ezeket. De idétlenség ezt a csupán dologi összefüggést a természet adta, az egyéniség 
természetétől (ellentétben a reflektált tudással és akarattal) elválaszthatatlan és benne immanens összefüggésnek felfogni. Ez az 
ő termékük. Történelmi termék. Fejlődésüknek egy meghatározott fázisához tartozik. Az idegenszerűség és önállóság, 
amelyben még ez az összefüggés velük szemben létezik, csak azt bizonyítja, hogy társadalmi életük feltételeinek megteremtése 
közben vannak még, ahelyett hogy ezekből a feltételekből kiindulva kezdték volna meg a társadalmi életüket. (…) Az 
egyetemesen fejlett egyének, akiknek társadalmi viszonyai saját közösségi vonatkozásaikként egyben alá vannak vetve a saját 
közösségi ellenőrzésüknek, nem a természet, hanem a történelem termékei. A képességek fejlődésének az a foka és 
egyetemessége, amelyen ez az egyéniség lehetővé válik, éppen a csereértékek bázisán való termelést előfeltételezi, amely 
azonban az egyén önmagától és másoktól való elidegenülésének általánosságával először termeli meg vonatkozásainak és 
képességeinek általánosságát és mindenoldalúságát is. A fejlődés korábbi fokain az egyes egyén teljesebben jelenik meg, éppen 
mert vonatkozásainak teljességét még nem munkálta ki és nem állította szembe magával, mint tőle független társadalmi 
hatalmakat és viszonyokat. Amennyire nevetséges visszasóvárogni ezt az eredeti teljességet, annyira nevetséges az a hit, hogy 
meg kell állnunk ennél a teljes kiürültségnél. A polgári nézet soha nem jutott túl az ezzel a romantikus nézettel való ellentéten, 
és ezért ez a nézet mint jogosult ellentét kísérni fogja megboldogulásáig”. (Marx, 1984, MEM, 46/I. pp. 78-79). 
{1514} Bell ezzel kapcsolatos kérdései is még megválaszolatlanok: hogyan védi ki a közvetlen, részvételi demokrácia rendszere a 
szélsőséges, negatív hatású helyi döntések lehetőségét; hogyan hidalható át a részvételi demokrácia ellentétbe kerülése a 
történelmileg kifejlett szakértelmek professzionalizmusával, stb. 
{1515} Az elidegenedésmentes világ megvalósíthatóságába vetett kételyt ugyanis elég gyakran használják a fennálló rendszer 
apológiájára, jellegzetes típusa ez „a csak két alternatíva létezik” típusú manipulációnak: „Ekképpen olyan helyzetbe 
manővereznek bennünket, amelyben vagy elfogadjuk, hogy nevetségesek vagyunk, vagy ’realista’ módon arra a belátásra kell 
jutnunk, hogy nincs strukturális alternatívája a fennálló rendnek.” (Mészáros, 2010, p. 411, eredeti: Mészáros, 1995, p. 799). 
{1516} A kapitalizmus profithajszája inkább extrém, mint általános formája a szerzésvágynak. A profithajsza öncélúvá és így 
diszfunkcionálissá teszi a gyarapodás igényét s ehhez e társadalomban hozzátársul az erős egzisztenciális félelem is, (mint az egyik 
fő hajtóerő). Ha ez nincs, és a társadalom alapvető biztonságot nyújt tagjainak, attól még az életszínvonal emelésének hajtóereje 
megmarad, s amennyiben az egyén érdekeltsége „a saját munkán, a saját erőfeszítésen alapszik és összekapcsolódik a társadalmi 
összmunka termelékenységének (és általában a társadalmi gazdagságnak) a növekedésével – egyet jelent az egyén vagy a 
kollektíva életfolyamatának kiszélesítésében való érdekeltséggel, és ez valamennyi egyén előnyére is válik. (…) tehát az egyéni 
érdek egybeesik a társadalmival” (Richta, 1968, p.60). Bár egyéni és társadalmi érdek nem feltétlenül esik ilyen harmonikusan 
egybe, ahogy Richta ábrázolja, ám valóban van egy sík, ahol érvényes, amit mond; különösen ha a gyarapodás, életszínvonal-
emelés vágya összefonódik az innováció-szükséglettel, ami ugyancsak alkalmas arra, hogy alapvető hajtóereje legyen az egyén és a 
társadalom törekvéseinek. 
{1517} Minden társadalomban volt, van és feltehetőleg lesz is verseny, de nem feltétlenül ez a társadalom egyik szervezőelve (mint 
a kapitalizmusban). A szellemi termelők közti verseny egyáltalán nem szükségszerű, mint ahogy nem szükségszerű a verseny az 
iskola, az oktatás élethelyzetében sem. 
{1518} „Ész nincsen sötét démoni hatalom és túlméretezett humanizmus nincsen bestialitás nélkül, és minél egyeduralkodóbb az 
ész, az élet pusztító mechanizmus is annál erősebb, és minél kizárólagosabbá teszik a humanizmust, a bestialitás is annál 
elemibb erővel tör ki”. (Hamvas, 2006, p. III/51). 
{1519} Ugyanakkor a változtatás igénye nem csak az agresszor hajtóereje. A status quo-t védik az igazságtalan előnyök birtokosai 
is, így változtatási törekvéseket indukálhat az igazságosság igénye is. Mindennek következtében a „negatív szereplők” mindig 
feltüntethetik magukat a másik negatív szereplő pozitív ellenpárjának is: az agresszor mint igazságtevő, a saját előnyeit védő elitista mint 
értékvédő léphet fel, s így a Nem szempontjából pozitív törekvéseknek is igen gyakran a Nem érdekeivel valójában 
szembenálló erők a haszonélvezői. 



{1520} Parsons figyelmeztetése, miszerint minden emberi törekvés egyúttal agresszió is, mert az egyes törekvők között állandó 
szerepütközések lépnek fel, igencsak megfontolandó; (ad absurdum az agresszió-ellenes ember fellépése az agresszió ellen 
egyúttal agresszió az agresszorokkal szemben); még akkor is, ha tudjuk, hogy az emberi agresszió a történelem során sokat 
finomodott, hogy vannak társadalmak, amelyek általános agressziófoka igen alacsony, s hogy van remény olyan megoldások 
kidolgozására, amelyek jelenleg fel nem mérhető mértékben fékezhetik, kontrollálhatják, szelídíthetik az agressziót. (Tehát hogy 
az agresszió jelenlegi szerepe az emberi világban nem feltétlenül örök érvényű). Ezért nem értünk egyet azzal a gyakori 
állásponttal sem, (lásd például Krausz–Szigeti, 2007, p. 142), miszerint az erőszak kiiktathatatlan az emberi történelemből, mert 
az erőszaktevő ellen csak erőszak védheti meg a többséget. 
{1521} Igaz ugyan, hogy „Today, hierarchies are neither intact nor unthreatened. The tasks of legitimizing and legislating suddenly 
appear wide apart, once the reasons to assume the legislating power of legitimation have been progressively eroded. How can 
one argue the case for or against a form of life, for or against a version of truth, when one feels that one’s argument cannot any 
more legislate, that there are powers behind the plural forms of life and plural versions of truth which would not be made 
inferior, and hence would not surrender to the argument of their inferiority?” (Bauman, 1987, p. 141). De az „igazságok” 

egymással szembeni relativitása nem cáfolja az „objektív igazság” létét. Igaz az is, hogy például az „egyenlőség” 
érvényesítése egy olyan társadalomban, amelyben az alapviszonyok nem egyenlőek, az egyenlőtlenség konzerválója. De ebből 
nem az következik, hogy az egyenlőség elvét nem lehet ellentmondásmentesen érvényesíteni, csak az, hogy mindig gondosan 
meg kell vizsgálni, hogy az adott társadalomban milyen viszonyok, melyik létszféra egyenlőségéről-egyenlőtlenségéről van szó, s 
hogy az egyes létszférák miképpen épülnek egymásra. 
{1522} Ezek persze csak segédkritériumai az „igazságnak”, lényegét tartalma adja, (de éppen ez az, amit változó jellege miatt nem 
lehet definiálni). 
{1523} „nem a női identitás igénylése a probléma, hanem az, hogy olyan identitással kellene azonosulniuk, amely a 
patriarchalizmus alatt társadalmilag leértékelődött” (Castells, 2006, p. 348). 
{1524} Ilyen esetekben mindig igen fontos a fogalmak minél pontosabb körülírása, definiálása (például a piacgazdaság 
megkülönböztetése – amelynek esetében a piacelvű mechanizmusok uralják a gazdaság egészét – a gazdaságon belüli piactól 
(Krausz, 2007, p. 279). A pontos definíciók már csak azért is fontosak, mert ezek híján semmit sem lehet sem pozitívumként 
előmozdítani, sem negatívumként tagadni. Rendre visszatérő kritika például az antikapitalista koncepciókkal szemben, hogy a 
(Marxék által) a kapitalizmus kulcsának tekintett csereérték-uralmat nem jogos a társadalomváltoztatás fő célpontjául 
megjelölni, mert a csereérték léte egyszerre cáfolhatatlan és bizonyíthatatlan. Nyíri Kristóf ezt az érvet arra építi, hogy szerinte 
Marxék definíciója körben forgó: ahhoz, hogy a csereértéket munkaidővel mérhessük, a különböző munkákat egyszerű 
munkára kell visszavezetnünk. Nyíri azonban itt téved, nem az elmélet vezeti vissza a munkát egyszerű munkára, hogy aztán 
annak értékét munkaidőben mérhesse: maga az élet hozza létre ezt a redukciót az egyenértékes, a pénz kialakulásával és a munka 
ebben való mérésével. Ez nem hipotézis: a piac tényleg a szükséges munkaidővel méri az egyes munkák értékét. Az pedig, hogy 
kialakul a szellemi termelésre alapozott (nem munkaidővel mérhető) munka, nem teszi elavulttá a kapitalizmus-kritika ezen 
elméletét; sőt, éppen igazolja, hogy a kapitalizmus tényleg így működik, a kifejlődő szellemi termelés viszont nem kapitalizmus, 
és éppen ezért szerveződik más törvények szerint (és van egy átmeneti korszak, – ebben élünk –, amely még a kapitalizmus 
logikáját próbálja érvényesíteni, de a már más alapokon álló fejlődés lassan szétfeszíti). 
{1525} Persze a vitalitását vesztő régi még nem „halódik”. Ezért az előző lábjegyzetben jelzett átlépés a munkaidővel mért termelés 
világából „valami másba”, még nem következett be. „Az itt a bökkenő, hogy amíg a kapitalista meghatározottságok ellenőrzik a 
társadalmat, addig a munka – még ha ideális esetben úgy kellene is lennie – egyszerűen nem képes megszűnni a gazdaság forrása s a 
munkaidő sem ennek mértéke lenni. Ilyen föltételek mellett ugyanígy a csereérték sem szűnhet meg a használati érték mértéke 
lenni, s azt sem posztulálhatjuk csak úgy egyszerűen, hogy e viszonyok eszményi eredőjeként – ami a kapitalista rendszert 
történetivé teszi ugyan, de semmiképp sem közvetlenül látható és anyagilag érzékelhető anakronizmussá – a csereértéken alapuló 
termelési mód valóságosan összeomlik. Amíg tehát a tőke új fölvevőpiacokat találhat terjeszkedéséhez azokon a tágas térségeken, 
ahol még tart globális emelkedése, a társadalmi egyén megvalósulhatatlansága csak egy lappangó ellentmondása marad ennek a 
társadalomnak, ahelyett hogy szűkös alapzatait a ’levegőbe röpítené’. Ha tehát ennélfogva csupán a tőke arra irányuló inherens 



tendenciájának, hogy a szükséges munkaidő drasztikus csökkentésére törekszik, történelmileg azonosítható kibontakozását 
vesszük tekintetbe, s nem posztuláljuk ipso facto a kapitalista rendszer összeomlását (még ha az efféle összeomlás fogalmába 
beleértendő az is, hogy hosszú távú és teljes kitagozódását /articulation/ föltételezzük e tendenciának), az esetben világossá válik, 
hogy itt egy olyan nagy negatív erővel kell szembenéznünk, amely hosszú időn át támogatja a tőkét, ahelyett, hogy a munkának 
kedvezne a belátható jövőben. A kérdéses tendencia ugyanis a maga közvetlen hatásában csak még inkább megoszthatja és 
szétforgácsolhatja a munkát, egymás ellen fordítva a különböző szekcióit, ahelyett hogy pozitívan elősegítené a munka globális 
’egyesülését’ és homogenizálódását, amivel Marx távlatilag számolt”. (Mészáros, 2010, pp. IV/91-92), eredeti: Mészáros, 1995, 
pp 928-929). A „munka globális egyesülése” ha még nem következett is be, Mészáros utolsó mondatánál azért talán 
optimistábbak lehetünk: a szellemi termelés felé igenis haladt a világ az utóbbi években, s ez „belátható jövőbe” hozza egy 
nem-kapitalista világ lehetőségét. 
{1526} Sőt, ma éppen hogy egyre több ellentmondása látszik. Így például a pozitív diszkrimináció ellentmondásossága is: a pozitív 
diszkrimináció csökkenteni akarja az igazságtalan egyenlőtlenségeket, de egyrészt szemléleti individualizmuson alapszik: közös 
nevezőjükre redukált egyének egyenlőségét akarja megteremteni, (a „lemaradt” egyént felhozni egy általános individuum-szintre), ahelyett, 
hogy a társadalom egyenlőtlenség-képző mechanizmusait váltaná fel igazságosabbakkal; (Bell sokat küzd ezzel a problémával, 
de nem talál rá igazán megoldást); másrészt ebben a nivellálásban (amelynek során egyesek pozitív diszkriminálásával egyúttal 
mások negatív diszkriminációját sem tudja elkerülni), nem tud tekintettel lenni az egyének minőségi különbségeire – erre csak 
akkor tudna tekintettel lenni, ha kiindulópontnak s az igazságtétel fő kedvezményezettjének nem az egyént, hanem a Nemet 
tekintené – (s így újabb igazságtalanságok rendszeréhez vezet). 
{1527} Mint szó volt róla, a szellemi termelési módban nem az egyenlőség, hanem a másság (az eltérő minéműség és minőség) 
elismerése és az egyén megbecsülése, elismertsége a jellemző igazságosságkritérium. (Bell azt hangsúlyozza, hogy míg az 
arisztokratikus társadalmakban a státusz /az elismertség/ biztosította a vagyont és hatalmat, a kapitalizmusban a vagyon a 
hatalmat és státuszt, az állami-militáris társadalmakban a hatalom a státuszt és vagyont, addig mára mind a vagyon, mind a 
hatalom leértékelődött, legitimitásuk csökkent, s csupán az elismertség maradt meg meghatározó értéknek. /Bell, 1974, pp.454-
455/). S éppen ebben a rendszerben, a ma legitimitásukat vesztő alapértékekre, a vagyonra és hatalomra támaszkodó 
kapitalizmusban volt igazán jellemző igazságosságkritérium a (valamilyen szempontból vett) egyenlőség és a szabadság 
általánossága. „Ami a tőkeviszonyt kivételessé teszi, az a szabadság és egyenlőség értékeinek a kizsákmányolás és az uralom 
tényével való egyedülálló kombinációja: Marx elemzésének magja az, hogy a szabadság és az egyenlőség jogi-ideológiai mátrixa 
nem pusztán ’maszk’, ami elfedi a kizsákmányolás és az uralom valóságát, hanem maga az a forma, amiben a kizsákmányolás és az 
uralom megvalósul”. (Žižek, 2009, p. 100). Ezért, bár Lányi Andrásnak igaza van, amikor azt állítja, hogy szabadság, egyenlőség 
és testvériség eszményének csak együtt van értelme, s amikor nem egyenrangúan érvényesül a három elv, akkor a társadalmi 
következmények katasztrofálisak (Lányi, 2005); és Szalainak is igaza van, hogy a tőkés társadalomban – minthogy nem 
egyenrangú alapelvei – végső soron egyik sem valósul meg a hármas eszményből (Szalai, 1995, p. 129); mégis pontosabbnak 
érezzük Žižek fenti szavait: éppen az, hogy ezek az alapelvek alkotják a tőkés társadalom valóságának formáját, teszi 
nyilvánvalóvá azt, hogy az új társadalom igazságosságkritériumainak ki kell lépni ebből a keretrendszerből, és egészen más 
koordináták között kell magukat elhelyezni. 
{1528} „A minden ízében kifejlett tőkerendszer olyan kihívásokat hozott magával, amelyekkel nem lehet szembenézni anélkül, 
hogy a gyakorta hallott elvont hivatkozásokat az egyének ’közös emberi mivoltára’ ne helyettesítenénk ennek az eszmének egy 
életképes társadalmi újratermelési gyakorlatban való tényleges megvalósításával”. (Mészáros, 2008, p. 281). Egy, a nembeliségre 
alapozott társadalomban… Ugyanez egy más fogalomrendszerben kifejezve: A valóságos (élet mögötti lét): „az egész emberiség 
egysége és ezen belül minden emberi élet személyes értelmének helyreállítása” (Hamvas, 2006, p. III/54). (S egy nembeliségre 
alapozott társadalomban az emberi Nem persze egységben kell lássa magát a Természettel is, amelynek része: „Nincs külön 
megváltás: csak együtt, egyetemesen,az egész emberiség az egész természettel és az egész világgal” /Hamvas, 2006, p. I/328/. 
A nembeliségre alapozott társadalomban – a Nem itt nagyjából az, ami a hindu filozófiára építő Hamvasnál az „atman” – senki 
sem lehet a Nem képviselője, de mindenki a Nem ellentmondásának feloldása). 



{1529} Ez annak a következménye, hogy az osztálytársadalmakban a szellemnek az egyén és a nembeli közti közvetítő szerepét az 
éppen uralkodó osztályérdekek szolgálatába állítják. Hamvas Béla egészen más kiindulópontú megfogalmazásában: „A 
szellemtudomány tulajdonképpen beavatás volt, eredetéről azonban megfeledkezett. Egy részében természettudománnyá 
igyekezett válni, vagyis hatalmi (világnézeti) szolgálatba állt és eszményét az egzaktság pátoszában kereste. Más részében 
mértékeit elvesztette és merő individuális önkénnyé vált”. (Hamvas, 2006, p. III/147-148). A minőségelv alárendelése a 
pozitivista mennyiségelvnek egyfelől, s másfelől a szellemi tevékenységnek és eredményeinek puszta szubjektivitássá 
relativizálása mindmáig dominálja a szellemi termelés világát és a szellemi termelők nagy részének szemléletét. Ezért tűnnek 
megalapozottnak a szellemi termelési mód kibontakozásával szembeni kételyek, mint Szalai Erzsébeté: vajon felvállalják-e a 
„tudás” emberei a társadalom alávetettjeivel való szolidaritást (lásd Szalai in Krausz–Szigeti, 2007, p. 73), ami alapfeltétele lenne egy 
kapitalizmuson túli társadalom megteremtésének. 
{1530} Így a szellemi termelési mód világában az eligazító mércét, az „objektív igazság” alapját a humanitás, illetve a nembeliből 
való kiindulás jelenti, ez segít eligazodni olyan kérdésekben, amelyekben individualisztikus érdekek alapján „nincs igazság”. 
Jelenleg sokak számára ez a mérce nem jelent biztos kiindulópontot, mert úgy látják a „mai világban” a humanizmus elvei nem 
igazítanak el kellőképpen. Van, aki ezt úgy fogalmazza meg, hogy a „humanizmus” alighanem elavult. Véleményünk szerint 
azonban éppenhogy nem a humanizmus avult el, hanem a tőke került abba a szakaszába, amelyben már nem bír vele együtt 
létezni, (mert a korábbi századokban – mint erről is volt szó a 6. fejezetben – nagyon is tudott), s így a humanizmus eszményei 
már csak a kifejlett szellemi termelési mód társadalmában (illetve az ahhoz vezető úton) tudnak revitalizálódni. 
{1531} Seneca, (1975). 
{1532} A jóléti államban a kizsákmányolás-kritika helyett mind nagyobb súlyt kapott az elidegenedés kritikája. Ez összefügg azzal is, 
hogy a hagyományos munkásság kizsákmányoltsága „szelídült”, az élet a kizsákmányoltak számára is élhetőbbé vált (azáltal, 
hogy a kizsákmányolás szélsőségesebb formáit a jóléti államok tőkései „kihelyezték” a nemzetközi viszonyokba); s azzal is, 
hogy megnőtt a szellemi termelés aránya, s a szellemi termelő számára munkája elidegenülése súlyosabb és közvetlenebbül 
érzékelt korlátozás, mint kizsákmányoltsága. A munka elidegenedésének felszámolása azonban – ami a profittermelésre 
épített magántulajdon megszüntetésével egyenlő – egyúttal a kizsákmányolás megszüntetését is jelenti; ezért a munka 

elidegenedésének felszámolása – vagyis a tulajdonnak a társult termelőkhöz való kapcsolása – a kapitalista 

társadalomból való kikerülés (egyik) kulcslépése. 
A másik, az elidegenedést megszüntető kulcslépés a munka kiszabadítása a munkaidő uralma alól (és ezzel együtt a bérmunka 
megszüntetése). A kommunista utópia sokáig azon alapult, hogy a szükséges munkaidő meghatározásával az azon felüli profit 
meghatározható, és egy redisztributív rendszerben a tőke helyett magukhoz a termelőkhöz vagy azok közösségéhez juttatható. 
Ám ebben a felfogásban megmarad a munka egy részének elidegenedettsége, csak az idegen elem nem egy másik 
magánszemélyhez, hanem a közösséghez vándorol. Nyilvánvaló, hogy egy elidegenedést tagadó társadalom nem alapulhat a 
munkaidő ilyen jellegű mérésén (és a szellemi munkát nem is igen lehet a „szükséges munkaidővel” mérni). Kérdés viszont 
akkor az, hogy milyen (más) módon biztosítható termelés és elosztás egyensúlya? 
{1533} A különböző utópista elgondolások annyiban nem voltak tévesek, hogy viszonylag kis termelőegységekben gondolkodtak, a 
társult termelők önigazgatott tulajdonlása valószínűleg csak ilyen közvetlen formában lehetséges. Ám mivel a modern 
termelőrendszerek igen összetett rendszerek, ezek esetében inkább – a köztulajdon-szentesítette – használatról, mint 
tulajdonról lehet szó, s a két tulajdonforma olyan kombinációjáról, amely egyesíteni tudja a tulajdonosságból adódó gazda-tudat 
és a közösségi kontroll előnyeit, s kivédeni annak veszélyét, hogy akár a partikuláris érdekek ,akár a köztulajdon 
személytelensége eluralkodjék a rendszerben. 
{1534} Nem képez társadalmi hatalmat, mert ha nem válik (profitképző, azaz mások munkájából élő) magántulajdonná, akkor nem 
is biztosít hatalmat mások fölött; és kollektivitáson alapszik, mert a személyek tulajdonlása mint alanyi jog az alapvető javak 
köztulajdonából vezethető le: csak azért képezi az egyes konkrét személyek tulajdonát, mert részei a Föld egészét közösen 
birtokló emberiségnek. Ilyen értelemben tehát minden személyi tulajdon voltaképpen használati jog. 
{1535} Tamás Pál: Technokrata megváltás (A századvég cybertér-vitáiról), in: Krausz, (1998), pp. 70–86. 



{1536} Itt Saskia Sassen egy 1996-os írására hivatkozik: „Die neue Zentralität. Die Folgen der Telematik und der Globalisierung”, 
Telepolis, 1996. 
{1537} Ezt a marxisták (és más, a termelési folyamatokat figyelmük előterébe helyező társadalomtudósok) mindig is így látták. 
{Marx számára} „At one pole, technology is an instrument of capitalist domination, a means for the intensification of 
exploitation and the enchaining of the world in commodity exchange. On the other, it is the basis for the freedom from want 
and the social intercourse that are prerequisites for a communist society”. (Dyer-Witheford, 1999, pp. 83-84). „Capitalism's 
deployment of new technologies certainly drives living labour out of production (through automation), but it can also enhance 
the countertendencies against the falling rate of profit by increasing the rate of exploitation (through surveillance and 
monitoring), cheapening machine production (robots making robots), opening new areas of exploitation with a low organic 
composition (tertiarisation), speeding circulation (through advertising, marketing and innovation) and integrating the world 
market (telecommunications)”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 90). 
„Gains in technics are never registered automatically in society; they require equally adroit inventions and adaptations in 
politics; and the careless habit of attributing to mechanical improvements a direct role as instruments of culture and civilisation 
puts a demand upon the machine to which it cannot respond… No matter how completely technics relies upon the objective 
procedures of the sciences, it does not form an independent system, like the universe; it exist as an element in human culture 
and it promises well or ill as the social groups that exploit it promise well or ill. The machine itself makes no demands and 
holds out no promises: it is the human spirit that makes demands and keeps promises”. (Mumford, Lewis: Technics and 
Civilisation. Idézi Garnham, 2000, p. 63). 
„From the local perspective, the computer networks and communications technologies internal to production systems allow 
for more extensive monitoring of workers from a central, remote location.” (Hardt–Negri, 2001, p. 297) „The construction of 
the new information infrastructure, (…) provides the conditions and terms of global production and government just as road 
construction did for the Roman Empire. (…) The novelty of the new information infrastructure is the fact that it is embedded within and 
completely immanent to the new production processes. (…) In political terms, the global information infrastructure might be 
characterized as the combination of a democratic mechanism and an oligopolistic mechanism, which operate along different models 
of network systems.” (Hardt–Negri, 2001, pp. 298-299). „The new communication technologies, which hold out the promise 
of a new democracy and a new social equality, have in fact created new lines of inequality and exclusion, both within the 
dominant countries and especially outside them”. (Hard–Negri, 2001, p. 300). 
{1538} Tamás in Krausz, (1998), p. 82, 27 lj. 
{1539} Mint ahogy bármely termelési mód munka-alapjaira igaz: a feudalizmus rendszere például nagyon sokáig képes volt 
integrálni a kapitalista termelési mód jellegzetes munka-alapjait: a kereskedelmi-pénzforgalmi és kezdetleges ipari 
tevékenységeket. 
{1540} A tőke a forgalomban jelent meg, de akkor vált új társadalmi formáció alapjává, amikor meghódította a termelés rendszerét. A 
szellemi termelési mód a szellemi munkákban, szellemi tevékenységekben jelent meg, de szintén akkor és azáltal lesz társadalmi 
formáció alapjává, hogy behatol a termelés rendszerébe s azt a maga képére alakítja. S meggyőződésünk szerint éppen e 
folyamat szemtanúi vagyunk a huszadik-huszonegyedik században. 
{1541} S amelyben, mint bármely termelési módban – amit egyébként Krausz is hangsúlyoz – igen nagy szerepe van a 
tulajdonviszonyoknak is. 
{1542} A változások apolitikus, technokratikus értelmezése is természetesen a status quo védelem egyik formája. „A technológia 
egy ilyen helyzetben azt kínálja, hogy nem elsősorban értelmezi, hanem rendezi a világot, méghozzá azt a kényelmességet is 
ígéri, hogy a kívánatos cél nevében rendezi. A technológia: a világ újra-berendezése, azt állítja, hogy ha az egyén véglegesen lemond arról, hogy 
a világot ő térképezze fel, cserébe a végtelenségig garantálják számára a kiszámíthatóságot. A citoyen és a burzsoá szerep teljes mértékben 
értelmét veszti, hiszen immár sem az érvényesülés, sem a világértelmezés nem kapcsolódik hozzá. Az egyén nem közember és 
magánember kettőssége szerint ’szakad’ immár, az új korszak számára a világot behálózó technológiakomplexumban rejtetten 
és alig észrevehetően a magánember egyre inkább a technológiák alanyává, a közember azok tárgyává, eszközévé változik. A 
technokratizmus a régi világ restaurációját hirdeti, de ideologikus jellegét éppen annak köszönheti, hogy ezzel elleplezni 



igyekszik, hogy valójában valami egészen újat hozna létre.” (Kiss, 2005, p. 152). A citoyen–burzsoá ketősség azonban persze 
nem szűnik meg, (a technokratizmus csak elfedi ezt): valójában éppen ez marad a küzdelem fő „frontja”, úgy, hogy a klasszikus 
polgár belső meghasonlottságából mindinkább tőkés és szellemi termelő explicit szembenállásává változik: (a szellemi termelő 
annak mértékében vált fokról-fokra „a citoyen” megtestesítőjévé, amilyen mértékben a burzsoából hiányozni kezdett a citoyen 
elem). A technokratikus szemlélet elfedi ezt a küzdelmet, de miközben a változásokat igyekszik a régi paradigmán belül 
definiálni, objektíve elősegíti az új paradigma (termelési mód, társadalmi formáció) feltételeinek létrejöttét. „Napjaink változásai 
minden bizonnyal csak akkor döbbentenek meg bennünket, ha a ’technokratikus társadalom’ ideológiájának valódi problémáit 
figyelmen kívül hagyjuk. Jelesül azt, hogy az értékek megsemmisülése és kiüresedésének érzete mögött éppen a technológiába vetett hit húzódik 
meg, azonban nem közvetlenül, ahogyan azt gondolni szokás. Ugyanis nem maga a hívő nivellál minden értékrendet, hanem ez csak a 
hit szükségszerű következménye. A valódi folyamatokat feltáró gondolatmenet abból a megfigyelésből indul ki, amely szerint a 
nyugati társadalmak polgárai az elmúlt évtizedekben szinte teljesen hozzászoktak ahhoz, hogy a különböző értékekhez 
gyakorlatilag technológiákon keresztül kapcsolódnak, esetenként technológiák segítségével termelik őket. A rendszer filozófiája 
már eleve arra az önigazoló ideológiára épült, hogy a jóléti rendszer ’szociomechanizmusai’ kaput nyitnak az igazságosság és az 
egyenlőség irányába. Hogy a rendszer hatalmi struktúrái lényegében a szabadságot szolgálják, stb.” (Kiss, 2005, p.154). „Ebben 
a helyzetben pedig nincs felelet arra a problémára, hogy ha a használati értékek közül egyre többet számolnak fel, szakítanak ki 
közösségi gyökereiből, azzal egyre több morális rendszert is széttörnek, s bár az értékesítés feltételei ezzel javulnak, a nyugati 
társadalmakat destabilizáló tényezők a végtelenségig erősödhetnek”. (Kiss, 2005, p. 164). A rendszer tényleg egyre 
elidegenültebb, a rendszerkritika jogos. De ehhez mindig az adhat csak töltést és reményt, ha látjuk, hogy milyen új alternatíva 
jelenik meg a régi méhében. (Termelési mód szinten is). Még egyszer kiemelve: ez nem jelenti az új automatikus győzelmét: a 
dolog éppen arról szól, hogy a termelési módok versengenek egymással („ki kit győz le”); a technika, de a technológia is 
rendszerfüggetlen: be lehet építeni bármely termelési módba, és attól függően, hogy melyik termelési mód részévé válik, persze 
egészen más lesz az értelme, formája is, miközben persze bizonyos technikák elősegíthetik egy-egy termelési mód kialakulását, 
és különböző mértékben adekvátak a különböző rendszerekkel. 
{1543} A szellemi termelési mód (technikai–technológiai alapjainak) térhódítása a tőke számára is felidézi a paradigmaváltás 
képzetét – persze a tőke szempontjából mint veszélyt, mint pusztulási lehetőséget. Ennek jegyében jelenik meg az embert 
kiszorító komputerek, robotok rémálom-utópiája, mint az irracionálissá váló „célracionalizmus” következménye. Az embert 
kiszorító mesterséges intelligencia létrehozása nem racionális cél, de a kapitalizmus logikájának (az embertől elszakadó 
célracionalitásnak, a végigvitt haszonelvnek) következetes absztrakciója. (Lásd erről Dyer-Witheford, 1999, is). Az elszabaduló 
mesterséges intelligencia képzete ugyanakkor a tőke hatalma alól kiszabaduló szellemi termelés szimbóluma is a tőke szemszögéből, 
(hasonlóképpen ahhoz, ahogy a tőke hatalma alól kiszabaduló fizikai termelés szimbólumaként az elszabaduló mesterséges test 
rémálma borzongatta a tizenkilencedik-huszadik század polgárait Frankenstein vagy a Gólem figurájában). (S persze van reális, 
nem-szimbolikus veszélye is a mesterséges intelligencia fejlesztésének; Masuda figyelmeztet arra, hogy például a 
közlekedésrendszer teljes komputerizálása egyfelől sokkal biztonságosabb rendszerhez vezetne a mainál, ugyanakkor ha egyszer 
elromlik – s nincs gépezet, ami ne romolhatna el – elképzelhetetlen mértékű tömegkatasztrófát idézne elő, tehát nem szabad 
ideális megoldásnak tekinteni). (Masuda, 1988). 
{1544} Miként Dyer-Witheford írja: „Capital, a relation of general commodification predicated on the wage relation, needs labour. 
But labour does not need capital. Labour can dispense with the wage, and with capitalism, and find different ways to organise 
its own creative energies: it is potentially autonomous”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 137). 
{1545} A kapitalizmus egyes negatívumaiból nem vezethető le az új termelési mód (az elmúlt évszázadban számos ilyen negatívumhoz 
fűzték a paradigmaváltás reményét a profitráta süllyedésétől a tőke koncentrálódásáig, a válságoktól a pénztőke 
virtualizálódásáig; s számos új társadalmi alanyhoz társítottak ezzel kapcsolatos várakozásokat a kizsákmányolt proletariátustól a 
tőke érdekképviseletét átvevő menedzserrétegig, a végsőkig kizsigerelt perifériák, a „falu” lázadásától a diákságig, a munkástulajdonú 
vállalatoktól az Internet megszerveződéséig. de mindezek csak részelemek, s a lehetséges paradigmaváltásnak is csak rész-
mozzanatai): csak az új paradigma, az új termelési mód meghatározása, és az ebben kulcsszerepet játszó szellemi termelők 
öntudatra ébredése lehet az az alap, amelyből minden további mozzanat levezethető. Az, hogy a szellemi termelők – a termelés 



fő szereplőiként – jelentős részben a munka oldalára kerültek (ahol meg nem kerültek a munka oldalára, ott személyükben 
csökkent a tőke és munka közti ellentmondás), azzal is jár, hogy a korábbiaknál közvetlenebbül kell tömegesen szembesülniük a 
társadalom uralkodó alapviszonyával, a tőkeviszonnyal. (A munkásosztálynak is az adta az alapvető antikapitalista öntudatot, hogy a 
tőkeviszony és a termelés egyik főszereplőjeként ismerte fel magát. Hasonló paradoxon mutatható ki ebben, mint például a 
periférikus nemzetek gazdaságainak és társadalmainak a centrumok általi „elfoglalása” során: miközben alávetik őket, ezzel 
egyúttal be is vonják az alapvető viszonyrendszerbe, s ezzel közvetve lehetővé teszik, hogy az uralkodó viszonyok lényegéhez 
viszonyuljanak, az összfolyamatokra ható erővé váljanak). 
{1546} „The world of the intellectuals was politically divided. They threw in their lot with one or other of the class opponents 
engaged in a bitter conflict for the power resources of the state. Each choice, however, was argued and legitimized in terms of 
the hope that the selected class would desire, and be able, to create or sustain a society comfortable for intellectual pursuits; a 
society which admits in practice the centrality of specially intellectual domains (like culture and education) and the crucial role 
of ideas in the reproduction of communal life. No historical agent seems today to answer this description.” (Bauman, 1987, p. 
147). Éppen ez indokolná azonban, hogy a szellemi termelők felismerjék: eljött az a történelmi pillanat, amelyben ők maguk 
válhatnak a társadalmi lét főszereplőivé. Bauman, aki nem szellemi termelőkben gondolkodik, hanem – leszűkítve azokat az 
ideológiailag aktív csoportokra – entellektüelekről és „filozófusokról” beszél, korlátozottnak (a mai körülmények között 
fokozottan korlátozottnak) látja ezek társadalmi lehetőségeit. „There is no would-be enlightened despot seeking the counsel of 
philosophers. There are only philosophers desperately trying to create communities, and sustain them with the power of their 
arguments alone. The only communities so far which were created in such a fashion and effectively sustained were their own”. 
(Bauman, 1987, p. 148). Csakhogy a szellemi termelési mód kialakulása éppen azt jelentheti, hogy a „szellem” nem 

külön kis értelmiségi közösségek belügyeként próbál érvényesülni a társadalomban, hanem a szellemi termelés 

legkülönfélébb formáinak összekapcsolódásában. 
{1547} Konkrét célok kijelölése, az alternatív társadalom, a „szellemi termelési mód” absztrakciójának konkrét célokra való lebontása 
mindenképpen szükséges, enélkül a „szellemi termelési mód” koncepciója is megmaradna az általunk (is) „messianisztikusnak” 
bélyegzett elméletek között. 
{1548} Már maga az is kérdéses, hogy a feltételezett szellemi termelési mód társadalma – s ez létrejötte szempontjából is lényeges – 
alapvetően a szellemi termelők konszenzusos együttműködésén alapul-e, vagy az egyes egyének (szabad utat kapó) állandó kritikai-
innovációs tevékenységén? Itt a sok mindenben hasonlóképpen gondolkozó Habermas és Touraine koncepciója például élesen 
szembeállítható. Touraine úgy látja, hogy Habermas a háború után az NSZK-ban lefolytatott katartikus hatású társadalmi viták 
pozitív tapasztalatain felbuzdulva alakította ki azt a véleményét, miszerint a legfontosabb – és a kívánatos demokrácia 
alapfeltétele – az, hogy általános értékeket keressünk a preferenciák szubjektív kifejezésében (Touraine, 1995, p. 337), amit 
Habermas a diskurzusban lát megvalósíthatónak (de egyébként anélkül is megvalósítható – tehetjük hozzá –, amennyiben az 
egyes vélekedők integrálják saját szemléletükbe mások véleményeit). Touraine ezzel szemben az egyén kritikai potenciáljára 
építene, ami szükségképpen szemben áll a fennálló társadalmi viszonyoknak legalább egyes elemeivel, s ezért állandó fejlesztő 
energiául szolgálhat. (Touraine, 1995, p. 338). Nyilván nem mindegy, hogy a szellemi termelési mód társadalma melyik 
modellhez fog jobban hasonlítani, s ez megszabja már létrejöttének módját is. 
{1549} Az ezzel kapcsolatos keleti önértékelést lásd például: Szadahiko, in: Benedict–Szadahiko, (2000). 
{1550} A „magáértvalóság” elválaszthatatlan a szabad akarattól. Egyfelől (potenciálisan) minden létező rendelkezik vele; (a 
magáértvalóság nélküli, önmagában vett „magánvaló” nincsen; csak annak a nézőpontnak a kifejeződése, amikor dolognak látunk 
valamit). Másfelől viszont a „magáértvaló” az ember (megkülönböztető) sajátossága is, (abban a formában, ahogy mi emberek 
megéljük): éppen a magáértvalóság szükségszerű következménye, hogy saját magáértvalóságunkat más minőségűnek lássuk, 
mint a természet többi részéét, hogy megkülönböztessük mindattól a nem-emberitől, amit csak magábanvalónak, dolognak 
látunk. Ezt aztán rávetítjük az emberi világra is, és – legalábbis a jelentések egyik síkján – ott is különbséget teszünk 
magáértvaló és (csak) magábanvaló között. A magáértvalóság-fogalom használata e tekintetben rokon a „szubjektum”, 
szubjektivitás fogaloméval, amit Touraine úgy definiál, hogy „A szubjektum az individuum cselekvési akarata, illetve az a 
törekvése, hogy cselekvőnek (aktornak) tekintsék” (Touraine, 1995, p.207). (Kiem.: K. Á. – K. G.). Viszont „Az információs 



technológiai forradalom félig-meddig tudatosan beépítette társadalmaink anyagi kultúrájába a szabad akarat érvényesülési 
jogába vetett hit szellemét” (Castells, 2005, p. 39). A szabad akarat, a szubjektum szerepnövekedése mindenképpen a 

szellemi termelési módba való átfordulás feltételei közé tartozik, (s a történelem bonyolultságához tartozik, hogy 
ekképpen konzervatív erők és a piac mechanizmusai – amelyek kétségkívül jelentős szerepet játszottak az „információs 
forradalom” létrejöttében –, maguk segítik „magáértvalóvá” válni a kapitalizmus alternatíváját, illetve annak képviselőit) 
{1551} Sokan a tőke ellenerejeként ma is a „munkásosztályról” beszélnek: ez a fogalom – az évszázadosan hozzákapcsolódott 
asszociációknak és a közben lezajlott társadalmi átalakulásoknak köszönhetően – pontatlan; de a szóhasználat itt nem a 
leglényegesebb kérdés. Mint többször kifejtettük erre vonatkozó véleményünket: a szellemi termelők nem képeznek 
„munkásosztályt”, (egyáltalában: nem tekinthetők osztálynak), de mint a tőke számára bérmunkát végzők, részei a „munka 
társadalmának”. A hagyományos munkásosztály olyan osztály, amely nem tud uralkodó osztállyá válni, de a szellemi termelők 
az egyetlen olyan csoport, amely – a szellem korábban részletezett természetéből következően – meg tudja haladni a társadalmi 
csoportok munkamegosztás-megszabta parcialitását és partikularitását. Éppen ezért szükséges a két fogalom egymásbaolvadása; 
egy olyan társadalmi alany feltételezése, amely egyfelől ki tud lépni a maga partikularitásából, másfelől nem képes uralkodó 
osztállyá válni. A „munka társadalmáról” vagy akár „munkásosztályról” (mint a tőke ellenlábasáról) ma csak úgy érdemes 
beszélni, ha e társadalmi alany lényegi jellemzőjének tekintjük azt, hogy szerepe a társadalomban a szellemi termelőé. (A 
munkásosztály fogalmát megőrző) Mészáros is azt hangsúlyozza, hogy a kétkezi munkás semmiképpen sem azonosítható „a 
munkással”. „Nem a különböző társadalmi rétegekről van itt szó, amelyekből a munkásosztály egésze összetevődik (…) hanem a 
munka (vagyis e stratégiailag létfontosságú általános kategória) mint az egyedüli elképzelhető hegemonikus alternatíva a tőke társadalmi 
újratermelési módjával szemben – összerejéről: az általában vett munkaerőről” (Mészáros, 2009, p. 14). De ahhoz, hogy ez az 
alternatíva valóban alternatíva lehessen, ennek a „munkaerőnek” magáértvalóvá kell tudatosodnia, fel kell szabadulnia a 

hagyományos munkásság osztályhelyzetéből, és az „általános munka” képviselőjévé, a munka társadalmasodásának 

megtestesítőjévé, vagyis – ami mindezt jelenti – szellemi termelővé kell válnia. A tőkés osztály és a „munkásosztály” – 
mivel ugyanannak a viszonynak az összetevői –, csak együtt szűnhetnek meg; (lásd erről Hegyi, 2004 is); s éppen a szellemi 
termelő az, amellyé mindketten „felszabadulhatnak”. 
{1552} Ehhez a felismeréshez még a szellemi termelők „proletarizációja” sem szükséges. Mint Brzezinski írja: „The student 
generation lives in this new technotronic age, even if in some cases their immidiate societies do not. Unlike the industrial age, 
which required that a society undergo extensive industrialization before the new proletarian class could become significant, the 
spatiotemporal technetronic revolution directly reaches those receptive to it because they have access to communications and 
because their state of mind is formed by factors outside their immediate social context”. (Brzezinski, 1976, p. 107). 
{1553} Ami „mellesleg” az emberiség számára egy jóval hatékonyabb társadalmi forma előnyeit nyújthatja. „Ami (…) bizonyításra 
szorul – mármint a minőségileg eltérő jövőre vonatkozólag –, az, hogy a munka történetileg kialakult s még kibontakozóban 
levő létmódja (ontológiája), a ’munkának’ mindkét alapvető jelentésében, tehát mint a társadalmi anyagcsere-újratermelésnek 
egyaránt a cselekvőereje és a tevékenysége, magasabb fokú termelékenységgel tarthatja fönn magát akkor, ha kiszabadult a 
bővített többletkiaknázás fönnálló módjának kényszerzubbonyából, mint amikor mozgása ez utóbbi fonák tőkefelhalmozási 
parancsolatából következő kényszermozgás. (…) a szóban forgó bizonyítás döntő része nem lehet más, mint magának a 
munkának a valóságos rekonstitúciója nem pusztán a tőke ellenlábasaként, hanem a munkafolyamat szuverén alkotó cselekvő 
alanyaként. Olyan cselekvőerőként, amely képes biztosítani a bővített újratermelés választott – nem pedig mint jelenleg, a 
strukturális-hierarchikus társadalmi munkamegosztás eszközével kívülről ráerőszakolt – föltételeit a tőke mankója nélkül.” 
(Mészáros, 2008, 218). (Kiem.: K.Á. – K.G.) „A kérdéses föladat csakis azt jelentheti: gondoskodni róla, hogy a társadalom 
tagjai tudatosan tűzzék ki céljaikat, s mint egyének – nem pedig mint a tőke vagy a munka különös megszemélyesítői – teljesítsék 
ezeket folyamatosan. S tegyék ezt ahelyett, hogy ráhagyatkoznának, amiként máig erre kényszerülnek, a rendszer kiszolgálására, 
amely a maga érdekében mint kétségbevonhatatlan ’öncélt’ írja elő a termelés parancsolatait, s könyörtelenül végrehajtatja 
ezeket a maga másodrendű közvetítéseinek ördögi köre révén, dacára annak, hogy ellenőrzési-irányítási módja tagadhatatlanul 
pocsékoló és növekvőn pusztító jellegű”. (Mészáros, 2008, 223). Ennek feltétele lehet a későkapitalizmusban kialakuló 
mindinkább társadalmasult munka. {Negri szerint}: „As the system of machines becomes all encompassing and familiar, he 



argues, the socialised worker enjoys an increasingly ’organic’ relation to technoscience. Although initiated by capital for 
purposes of control and command, as the system grows it becomes for the socialised worker something else entirely, an 
’ecology of machines.’ The ’system of social machines’ increasingly constitutes an everyday ambience of potentials to be tapped 
and explored. The elaboration and alteration of this techno-habitat becomes so pervasively socialised that it can no longer be 
exclusively dictated by capital”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 163). Bár ez nem oldja meg a kevésbé képzett, alávetett rétegek 
védelmét, s ezért önmagában nem elegendő a társadalom egészének felszabadulásához, azt mindenképpen jelzi, hogy milyen – már 
ma is létező – feltételek segíthetik egy, a kapitalizmusból kilépő társadalom lehetőségeit. 
{1554} „How can the multitude organize and concentrate its energies against the repression and incessant territorial segmentations 
of Empire? The only response that we can give to these questions is that the action of the multitude becomes political 
primarily when it begins to confront directly and with an adequate consciousness the central repressive operations of Empire. 
It is a matter of recognizing and engaging the imperial initiatives and not allowing them continually to reestablish order; it is a 
matter of crossing and breaking down the limits and segmentations that are imposed on the collective labor power; it is a 
matter of gathering together these experiences of resistance and wielding them in concert against the nerve centers of imperial 
command”. (Hardt–Negri, 2001, p. 399). „What we can see nonetheless is a first element of a political program for the global 
multitude, a first political demand: global citizenship”. (Hardt–Negri, 2001, p. 400). 
„This constituent power makes possible the continuous opening to a process of radical and progressive transformation. (…) 
Now we can formulate a third political demand of the multitude: the right to reappropriation.” (Hardt–Negri, 2001, p. 406) 
(Hardt és Negri felfogása szerint az első kettő: a globális állampolgárság és a „szociális bér”, ami már nem „bér”, hanem 
mindenkinek garantált bevétel). 
(Wallerstein hasonlóképpen három kivívandó célt nevez meg, bár ő szkeptikus az osztály nélküli társadalom létrejöttének 
lehetőségét illetően, s így csak az emberhez méltóbb élet feltételeiben gondolkodik: az egyik feltétel nála is a garantált jövedelem, a 
másik kettő a képzés és az egészségügyi szolgáltatás általános joga. Lásd: Wallerstein, /1998/, p. 79). A garantált bevétel azonban – 
amely Gorz megfogalmazásában „átmenet a teljes foglalkoztatottság társadalmából a teljes aktivitás társadalmába (Gorz, 1999, 
p 110) –, Gorz szerint azért nem megoldás, mert „a jövedelem minden feltételtől való eloldása azt jelenti, hogy a társadalom 
nem tart igényt azok közreműködésére, akik inkább a távolmaradást választják” (Gorz, 1999, p 111); vagyis ez – lényegében a 
munkanélküli segély módján – nem tenné érdekeltté az emberek jelentős részét a társadalmi aktivitásban. Azzal egyetérthetünk, 
hogy a minimálbér önmagában nem megoldás. Azt azonban nem felejthetjük el, hogy a munkanélküli segély (az alanyi jogon 
kapott alapellátás) passzivizáló hatása egy olyan társadalomban jellemző, ahol a munka és a jövedelem kapcsolata dominánsan 
bérjellegű, s egy olyan társadalomban, amelynek igen lényeges eleme a munkanélküliség (emberek tömegeinek a munkától való 
szándékos, a rendszer működéséhez szükséges távol tartása); – e feltételek egyikének sem kell szükségképpen így maradnia, és 
az egyes ok-okozati összefüggések is egészen máshogy működhetnek egy olyan társadalomban, amelynek elvei szerint senki 
sem lehet társadalmilag megbecsült munka/tevékenység nélkül. (S így a garantált jövedelem nem munkanélküliek segélye). 
Több megfogalmazott javaslat mutat ebbe az irányba: például, hogy az alapjövedelmet önkéntes közhasznú tevékenységgel 
kössék össze (Lásd például Offe /1995/, Rifkin /1995/ in: Török /2006/, p. 124). 
{1555} Mészáros István is azt hangsúlyozza, hogy a kapitalizmus megszüntetése nem lehet pusztán az (individuális) 
tőkeviszonyoké (pl. államosítással, kisajátítással); az egész bonyolult rendszer felszámolására van szükség. (lásd Mészáros, 1995, pp. 
610, 615). 
{1556} Marx megfogalmazásában az egyének besorolása a társadalmi viszonyok alá megelőzi a termékek elosztását: ebből 
következik az is, hogy „az egyén besorolásának” megváltoztatása nélkül az elosztási viszonyok megváltoztatása önmagában 
nem hozza létre az új társadalmi rendszert: az államszocializmus kudarcos útja (többek között) pontosan ezt (is) igazolta. 
{1557} Ez mindig így van, amíg egy társadalmi csoport még nem vált dominánssá: az arisztokrácia még akkor is nagymértékben 
lebecsülte (lenézte és lesajnálta) a polgárokat, amikor gazdaságilag már teljesen ki volt szolgáltatva nekik. Ugyanakkor az 
elutasításban benne volt már az is, hogy a régi rend urai a lelkük mélyén már féltek a felemelkedő új erőtől; (miként erről is volt 
már szó): amikor harcolni kezdenek egy csoport ellen, az éppen növekvő erejét jelzi. 



{1558} Már csak azért sem, mert a szellemi termelők – hiszen a Nemet és az egyént összekötő „szellemmel” dolgoznak – 

erősen individualizáltak. Mind többen ismerik fel, hogy ebből egészen másfajta aktivitásformák következnek, mint a 

tizenkilencedik-huszadik század tömegmozgalmai. Guattari és Negri „Communist Like Us” című írásukban úgy 
fogalmazzák át (az általuk továbbra is „kommunizmusnak” hívott kapitalizmuson túli társadalmat, hogy az nem kollektivizmus, 
hanem éppen ellenkezőleg, a „szingularizáció folyamata”. (Ezzel azonban még nem kapunk választ arra, hogy a tőke által 
egyesített világban hogyan lesz ebből a növekvő diverzitásból a fennálló társadalmi viszonyok felváltására képes ellenerő). 
{1559} Nagyon sokféle ilyen kompromisszum lehetséges: Sztáliné a keynesianizmussal ugyanúgy csakis a tőke érdekeit szolgálta, 
mint Blairéké a neoliberalizmussal. 
{1560} Már csak azért sem, mert az ellenségesség is összeforraszt azzal, amivel szemben ellenségessé válik; a meghaladás sosem ellenségesség, 
hanem egyszerre tagadása és megvalósítása (vagyis más koordináta-rendszerbe helyezése) a tagadottnak. 
{1561} Ezért volt létjogosultsága a népfrontnak a fasizmus, vagy a liberális demokratákkal való összefogásnak a mccarthyzmus 
idején. 
{1562} Ahogy a római birodalom (és a zsidó főpapság) is úgy érezte, hogy a kereszténység támadás ellene… 
{1563} Naisbitt is ilyen (már létező) akcióformákat sorol fel: minél több kérdésben népszavazás tartása, képességfejlesztő 
csoportok létrejötte (például Kaliforniában); fogyasztóvédelem, női egyenjogúsági mozgalmak (Connecticutban és 
Washingtonban), fenntarthatósági szemléletű növekedéskorlátozás (például Coloradoban), közös birtoklási formák (például 
Floridában), stb. Kiemeli az emberi kapcsolatok növekvő szerepét, (Naisbitt, 1982, p. 34), a lokalitás és a közvetlen demokrácia 
növekvő szerepét, azt, hogy „Első ízben folytatnak olyan gazdálkodást, amelyben a kulcsszerepet játszó erőforrás nem csupán 
megújítható, hanem önmagát létrehozó” (Naisbitt, 1982, p. 39); az önsegítés jelentőségét, illetve a specializációval szemben az 
általános műveltség újra-felértékelődését. Mindezekre érvényes, hogy a tőkés és a szellemi termelési mód versenyében valóban a 
szellemi termelés szemléletének térnyerését segíthetik, de önmagában egyik sem jelent szükségképpeni kilépést a tőke 
rendszeréből. 
{1564} Mészáros azt is hangsúlyozza, hogy maga Marx sem (társadalmi forradalom nélküli) politikai forradalomban gondolkodott. 
Marx egyes szövegei valóban erre engednek következtetni. Mint korábbi fejezetekben többször is kifejtettük, sajnos azonban ő 
maga is tápot adott annak, hogy követői (egyoldalúan) politikai síkra tereljék az antikapitalista energiákat, hiszen az általa megélt 
mindkét forradalmi hullám idején nagy reményeket fűzött azok – a termelési mód lényegi megváltoztatására még nyilvánvalóan 
éretlen – politikai akcióihoz. 
{1565} Jellegzetes példája ennek a szemléletnek Krausz Tamás 2006 cikke az antikapitalista mozgalmak teendőiről, amelynek 
kérdésfelvetése változatlanul a munkásság osztályharcának politikai-szervezeti kérdései körül forog, s bár kimondja, hogy a 
Lenin-korabelihez képest alapvetően megváltoztak a viszonyok, módszerében lényegében a lenini példát követi. Egyrészt – 
különböző kritikus jelzők alkalmazásával – elhatárolódik azoktól az antikapitalista elképzelésektől, amelyek – bármennyire is 
antikapitalisták – nem ennek az osztályszemléletnek a jegyében fogalmazódnak meg, s így – miközben világosan látja, s meg is 
fogalmazza a „baloldali” gondolkodás hagyományos betegségének, a szektásságnak a veszélyét –, ezekkel az elhatárolásokkal 
neki magának sem sikerül ezeken a csapdákon teljesen felülemelkednie. (A politikába-ragadó antikapitalistáknak mindig is 
sajnálatos jellemzőjük volt, hogy miközben korántsem biztosították a konzekvens elméleti alternatívát, s ennek alapján a 
kompromisszummentes elhatárolódást a különböző mérsékelten prokapitalista irányzatoktól, heves elméleti és gyakran 
gyakorlati harcot folytattak a tőlük eltérő politikai felfogásokat képviselő többi antikapitalista ellen). Másrészt kívánatos célként 
mindvégig olyan (tömegessé váló) politikai-szervezeti fellépésekben gondolkodik, amelyek nem a huszonegyedik, hanem a 
tizenkilencedik-huszadik század antikapitalizmusának voltak adekvát formái. (Jellemző megfogalmazással abban marasztalja el 
az általa ‘szalonforradalmároknak’ titulált antikapitalistákat, hogy „strukturálatlanul támadják a tőkés világrendszer 
‘igazságtalanságait’, elitjeit, anélkül hogy világos elméleti-politikai és szervezeti irányvonallal rendelkeznének” (Krausz, 2006, p. 
10. Kiem.:K.Á. – K.G.) (Az „irányvonal” kifejezés – főleg ha politikai és szervezeti irányvonalról van szó – rossz emlékű 
mementója annak a bolsevik hagyománynak, ami az élcsapat-párt, és az annak irányítói által kijelölt „helyes irányvonal” 
követésétől várta a társadalom jobbá változtatását). Természetesen ez a fajta „forradalmár” antikapitalizmus is a kapitalizmus 
elleni küzdelem részének tudja magát, része is lehet az új társadalom létrehozásának, de önmagában semmiképpen sem 



alkalmas arra, hogy annak magjává váljék: az államszocializmus zsákutcájának minden összetevőjével – s ezek között a 
hagyományos marxista mozgalmak munkásosztály-, és forradalomfetisizmusával, bürokrácia-képző szervezet-fetisizmusával – 
való szembenézés nélküli elképzelések az újabb zsákutca veszélyét rejtik magukban. 
{1566} Például: „Insurrectionary concepts of revolution–the storming of the Winter Palace–are today a dead letter. But capital’s 
capacity to unleash violence against any serious challenge is undiminished. To agitate for social change while ignoring this 
would be to act in bad faith. I can imagine a commonwealth born in extreme tumult. It could come out of mounting civil 
disorder arising from intensifying unemployment and social disintegration, accompanied by increased activity of proto-fascist 
militias and extreme-right parties, and resistance against them. A social democratic government elected to implement part of 
the commonwealth program–say, a guaranteed annual income–might face a reactionary coup, whose defeat in turn propels 
deeper social transformation. A region or nation attempting to secede from the world-market by debt-repudiation might 
actualise some parts of the program, at the risk of invasion or intervention. At worst, the alternative may emerge in the wake of 
ecological catastrophe or the devastation of inter-capitalist war”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 465). 
{1567} „Marx ellenfelei tökéletesen képtelenek voltak megérteni az állam, a tőke és a munka közti szükségszerű kapcsolatokat s a 
lehetséges változtatás egészen különböző szintjeinek és dimenzióinak létezését. Az állam, a tőke és a munka, kölcsönösen 
önfenntartó egymás közti kapcsolatainak köszönhetőn, csakis egyidejűleg számolható föl, az egész társadalmi anyagcsere 
gyökeres strukturális átalakításának eredményeként. Ebben az értelemben e három tényező egyikét sem lehet ‘megdönteni-
eltörölni’, hanem csakis ‘meghaladni-fölülmúlni’. Ez a kényszer viszont szükségképpen azt eredményezi, hogy az efféle 
átalakulások rendkívül bonyolultak és hosszan tartók”. (Mészáros, 2009, p 293, eredeti: Mészáros. 1995, p. 472). 
{1568} „A jelenlegi erőviszonyok mellett nincs lehetőség a magántulajdonnak, államnak, pártoknak, tőkés jogrendnek, stb. való 
kiszolgáltatottság felszámolására. A jelenlegi erőviszonyok mellett csupán e kiszolgáltatottság részleges semlegesítésére van 
esély. Nevezetesen arra, hogy egyének és csoportok egyes területeken (részlegesen és fokozatosan) mentesítsék magukat a piac, 
az állam, stb. kényszerítő uralmától. Egyének és csoportok megkísérelhetnek – részben vagy egészében – úgy gondoskodni a 
létfenntartásukról, megélhetésükről, hogy kivonják magukat a tőke, a magántulajdon, az adózás, a parlamentarizmus stb. 
elméleti és gyakorlati tekintélye alól. Vagyis – egyszerre önvédelmi és környezetvédelmi megfontolásból – mindennapivá 
tesznek valamilyen, a fennállóhoz képest alternatív gazdálkodást, alternatív életformát, alternatív értékrendet. A jelenlegi 
erőviszonyok mellett nincs lehetőség a magántulajdonnak, államnak, pártoknak, tőkés jogrendnek, stb. való kiszolgáltatottság 
felszámolására. De nem teljesen esélytelen olyan nyomásgyakorlás alkalmazása, amely egyes csoportok, rétegek számára 
lehetőséget harcol ki alternatív (azaz nem növekedésorientált) gazdálkodási eljárások kikísérletezésére. Az ilyen gazdálkodási 
eljárások részleges alternatívát (bizonyos mértékű önálló mozgásteret) biztosítanak a növekedéskényszeren alapuló, 
természetromboló rendszerrel szemben.” (Tütő, 2010/3, pp 156-157). Ilyen alternatívák is csak szellemi termelés 
eredményeként jöhetnek létre. Maga a „természethez” való visszatalálás is. Castells úgy fogalmaz, hogy „a természet legyőzése 
után” tisztán kulturális társadalomba léptünk (a Zöldek – állapítja meg igen pontosan – a természetet is kulturális formaként 
akarják rekonstruálni). Ezt a tisztán „kulturális fázist” ő nem tartja feltétlenül kellemesnek (Castells, 2005, p.608), de itt nem is 
kellemesség/kellemetlenség kérdéséről van szó, csak arról a tényről, hogy a huszonegyedik század lehetőségei között milyen 
módon lehet kikerülni a kapitalista automatizmusok pusztító rendszeréből. 
{1569} „A munkahelyen – az irodában, a laboratóriumban – a komputerből gép lett, ám otthon – és Turkle ezt az aspektust 
hangsúlyozza” {Sherry Turkle: The Second Self: Computers and the Human Spirit, London, Granada, 1984, p. 172) „a szerszám 
kompenzáló szerepét játszhatja. Amikor az elektronikai iparban dolgozók vagy hivatásos programozók arról beszélnek, hogy 
miképpen közelítik meg a feladatokat otthoni számítógépeiken – szabadidejükben, hobbiként –, szavaikból ’az erő érzése’ árad, 
az erőé, mely ’a rendszer teljes ismeretéből’ adódik, abból, hogy ’maguk teremtette’ ’biztos környezetben’ dolgoznak.” (Nyíri, p. 
92). „A homo otiosus megjelenése, aki szabadidejének kedvteléseit élvezi, láthatólag olyan fejleményekkel fog egybeesni, amelyek 
elmossák a munkaidő és a szabadidő közötti határokat. A fő új elem itt annak lehetősége, hogy otthon dolgozhatunk, a visszatérés a 
háziiparhoz új, magasabb, elektronikus alapokon, s ezzel az otthonnak, mint a társadalom középpontjának új, hangsúlyos 
szerepe.” (Nyíri, pp. 92-93) – idézi Nyíri Toffler: „A harmadik hullám”-át. S itt még többről van szó. A szellemi munka 
centrumának az otthonba helyeződése formai kereteket teremthet ahhoz, hogy az alapvető társadalmi viszonyok is átrendeződjenek, 



s az egyes otthonok – potenciálisan minden otthon – hálózati csomóponttá válásával a termelést, a termelőeszközöket és a 
termelőket koncentráló tőke tulajdonából a termelőeszközök és a termékek tulajdona az egymással társuló termelők kollektív és 
személyi tulajdonába menjen át. 
{1570} „Indeed, here it is possible that information technologies may help resolve a major dilemma of the left–that of large-scale 
economic co-ordination. (…) There is, however, a third way, periodically proposed by the anti-authoritarian left: decentralised 
democratic planning, sometimes known as participatory economics. The classic riposte to this suggestion is that the volume 
and complexity of information required to co-ordinate a modern economy could never be processed in time to allow any 
exercise of democracy or participation. However, the emergence of highly distributed, very fast information systems throws 
this rebuttal into question. Some radical economists are now asking whether the extreme sophistication of contemporary 
communications technologies does not make feasible highly decentralised forms of planning previously considered unwieldy, 
eliminating the need to chose between the ’single brain’ of the centralised state or the blind exchanges of the market”. (Dyer-
Witheford, 1999. pp. 452-453). 
{1571} „Gates azáltal vált néhány évtized leforgása alatt a bolygó leggazdagabb emberévé, hogy járadékot sajátít el a világ több 
millió intellektuális munkásától, az ’általános intellektus’ általa sikeresen privatizált és ma is kontrollált sajátos formájának 
használatáért. Igaz lenne tehát akkor, hogy napjaink intellektuális munkásai már nincsenek elválasztva munkájuk ’objektív 
feltételeitől (saját személyi számítógépeiken dolgoznak, stb.), ami az ’elidegenedés’ marxi leírása? Ha csak felszínesen vizsgáljuk 
meg a dolgot, akkor könnyen igennel válaszolhatunk. Azonban egy alapvetőbb értelemben mégiscsak el vannak vágva 
munkájuk társadalmi mezejétől, az ’általános intellektustól’ – ez utóbbihoz ugyanis a magántulajdonban lévő tőke közvetítésével 
férnek csak hozzá”. (Žižek, 2009, p. 116). 
{1572} A huszadik században a társadalomról való gondolkodás zsákutcás egyoldalúságai kerültek szembe egymással. A marxisták 
és Weber meddő vitájában a társadalmi meghatározottság lebecsülése a társadalom alakíthatóságába vetett hit gyengeségét, az 
„örök” elemek tagadása a stabil alapstruktúra hiányát, a történelmi determinizmus pedig a társadalomalakítás magunkon kívül-, 
és/vagy felülhelyezését jelenti. 
{1573} S a szellemi termelők maguk is több szempontból is különböző helyzetű frakciókba oszlanak. „On the one hand, there is 
’scientific labour’–the scientists, programmers, engineers and designers celebrated in information society theorists portrayals of 
the ’knowledge workers’ of the future. But on the other, there are the multifarious workers concerned with the tasks of ’social 
combination’, involved in facilitating and sustaining the matrix of everyday human intercourse and interaction within which 
even the most automated production remains obdurately embedded. These tasks of ’social combination’ comprise some 
relatively well paid, creative and prestigious jobs, especially in the media and communications sectors. But they also include the 
legions of retail clerks, cleaners, janitors, security guards, and fast-food servers who, in fact, make up the bulk of employment 
in the information economy”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 205). 
{1574} A szellemi termelési mód létrejöttének feltétele, hogy a társadalom nagy tömegei kapcsolódjanak be a szellemi termelésbe, 
váljanak fizikai munkavégzőből és munkanélküli tartalékseregből szellemi termelővé. De „Amíg az emberek többsége 
elmaradott állapotban van, addig a szabad idő nincs javukra, és amíg nincs szabad idejük, addig nem emelkedhetnek ki 
elmaradottságukból” (Csillag, in Siklaky, 2003, pp. 229-230). Ez egyszerre érv és ellenérv Gorz többször idézett „kivonulási” 
stratégiája mellett, illetve azzal szemben. Egyrészt figyelmeztet, hogy a „kivonulás” az adott viszonyok között (a domináns 
alapviszonyok fennmaradása mellett) nem a szellemi termelési mód felé vezet – s a tőkének az előző fejezetben felsorolt 
„elbutító” taktikái ezt tudatosan is akadályozzák –; másrészt viszont arra is lehet következtetni belőle, hogy a szellemi 

termelők a szabad idő „megszállásával” sokat tehetnek azért, hogy a társadalom nagy részét felvértezzék a szellemi 

termelés eszközeivel. Dyer-Witheford Franco Berardira hivatkozva írja: „in workers' insistence on claiming as their own the 
surplus time created by automation, and in the increasing popular capacity to reappropriate communication technologies, 
’subverting the instruments of information’ and ’reversing the cycle of information into a collective organisation of knowledge 
and language’.” (Dyer-Witheford, 1999, p. 141). Az értelmiségiek és a hagyományos értelemben vett munkások nagy 

többségének közös érdeke nélkül nem jön létre a kapitalizmus alternatívája; az érdekeknek ezt a közösségét éppen a 
mindkét csoport lehetőségeként adott szellemi termelés teremtheti meg. 



{1575} Az analógia még annyiban is érvényes, hogy ha a feudalizmus éppen a maga struktúráját fenntartani kívánó rendi 
elzárkózással „érte el” azt, hogy a meggazdagodó csoportokat a földtől távol tartva az ipar felé terelte, s ezzel közvetve segítette 
a kapitalista termelési mód kifejlődését, ma a tőke az egész társadalmi rendszer alapviszonyait a haszonelvnek alávetve a 

szellemi termelőket olyan, az alapviszonyokon kívüli életforma-alternatívák felé tereli, amelyekben szabadabban ki 

tudnak formálódni a szellemi termelőmód adekvát struktúrái. 
{1576} Az alapvető munka-viszonyokban pedig egyre inkább felismerhetővé válik, hogy már nem a tőkés működés a legésszerűbb. 
{A viszonyok megváltoztatásának} „alapja a centrumok tudás-, és érzelembirtokosainak ’áruik’ korlátlan ’értékesíthetőségében’ 
való alapvető érdekeltsége. (Nem véletlen, hogy a globalizációkritikai mozgalmakban ’felülreprezentáltak’ például azok a 
multinacionális vállalatoknál foglalkoztatott fiatal informatikai mérnökök, akik testközelből látják: az információs forradalom 
kiterjedése és intenzitása ma már jóval szélesebb és mélyebb lehetne, ha a nap mint nap születő új feltalálások, felfedezések 
piacra dobását a profitérdekek nem korlátoznák)”. (Szalai, 1995, p. 72). Szalainak abban feltétlenül igaza van, hogy az egyik 
kulcskérdés a munkaviszonyokban meghatározó szerepű szellemi termelők öntudatra ébredése. Az más kérdés, hogy a 
globalizációkritikai mozgalmaktól önmagukban éppúgy nem várható a „megváltás”, mint ahogy az is illuzórikus, ahogy írása más 
helyén az „ifjúságba” helyez hasonló reményeket. Az bizonyos, – mi is hangsúlyoztuk fentebb – hogy a tőkeérdekek 
világméretű összefogásával szemben csak hasonló globális alternatívának van esélye, de az alternatíva lényege nem 
antiglobalizmusa, hanem antikapitalizmusa. Az említett „mérnökök” is csak mint tudatos antikapitalisták válhatnak a tőkés 
társadalom kihívóivá. A mindenkori „ifjúság” pedig egyáltalán nem alkalmas arra, hogy társadalmi változások alanyának 
tekintsék. (Minden kor radikálisai reményüket rendre a „fiatalokba” helyezik, s aztán rendre csalatkoznak). Jóllehet a forradalmi 
változásokban – s főleg a „forradalmi” fellépésekben – gyakran valóban felülreprezentáltak a helyüket kereső és az 
establishmentbe még be nem ágyazott fiatalok a „márciusi ifjaktól” az „56-os pesti srácokon” át a „68-as diákokig”; de a 
„nemzedék” nem lényegi társadalmi kategória, az egyes nemzedékek maguk is a társadalom alapviszonyai szerint tagolódnak, s 
éppen azt kell mindig meghatározni, hogy egy-egy kor lázadó „fiataljai”, a főszerepre jutó ifjú aktorok mögött éppen milyen 
társadalmi érdekek követelnek teret maguknak: polgári, szellemi termelői, vagy éppen az elkülönülő bürokratikus-adminisztratív 
értelmiségi érdekek (mint a totalitárius diktatúrákat megalapozó – s persze szintén sok fiatalt mozgósító – mozgalmakban). A 
„fiatalok” szerepét sokan azért látják – egyébként mégsem minden alap nélkül – meghatározónak éppen a szellemi termelési 
mód szempontjából, mert a szellemi termelés előtérbe helyezésével párhuzamos, és azzal sok tekintetben egy irányba mutató folyamat 
jelentős változásokat hozott a fiatal nemzedékek társadalmi szerepében. Jürgen Zinnecker nyomán Kabai Imre megállapítja, 
hogy „az ifjúság közelebb került a ’kulturális frakciókhoz’ (…) Ennek eredményeképpen a korábbiaknál szorosabb kapcsolat 
alakul ki a fiatalok és ’a kultúra előállítói, közvetítői (…) között. (…) Ezt az életstílust és világnézetet a szakirodalomban 
’kulturalizmusnak’ nevezik. (…) az életet ’a játék, a fantázia és az esztétika uralja’, már gyermekkorban több időt töltenek 
festéssel, zenével, tánccal, irodalommal, drámajátékkal (…) és más kulturális jellegű hobbival. (…) elterjed az alternatív 
életformák kipróbálása, gyakorivá válik köreikben a társadalmi tiltakozó mozgalmakban való részvétel”. (Kabai, 2005, p.15). 
Vagyis: a fiatal kor ’kulturalizálása’ számos olyan tevékenységforma felé tereli a fiatalokat, amelyeket a szellemi termelési mód 
fontos elemeiként említettünk, a különböző szellemi területek egyesülése és a társadalmi viszonyok tudatos termelése felé 
vezető úton. A szerző, miközben számos más olyan elemét ismerteti az ifjúság átalakulásának, ami a szellemi termelési mód felé 
is vezethet, (Kabai, 2005, pp. 11–24), megállapítja, hogy „a fiatalok a ’gazdasági felnőtt frakció’ kezéből átkerülnek a ’kulturális 
felnőtt frakció’ ellenőrzése alá” (Kabai, 2005, p. 16), s ez lehet egy lépcső abban a folyamatban, amely a gazdaság-uralta 
paradigmából átvezet a szellemi tevékenység uralta paradigmába. (E fiatalok szerepe tehát elsősorban nem azért reményteljes, 
mert fiatalok, hanem mert fokozott mértékben jelennek meg életükben a szellemi termelési mód elemei. Már akiében 
megjelennek, mert persze – az egyes nemzedékek a „társadalom alapviszonyai szerint tagolódván” – nagyon sok olyan fiatal is 
van, aki kimarad ebből az átrendeződésből). 
{1577} Itt igen fontos hangsúly kell essen a „láncolata” kifejezésre, Ezt Toynbee úgy fogalmazza meg, hogy a „lendület” szerepét 
húzza alá: az „új” valóban akciók és reakciók, veszélyek és elhárításuk során keresztül jön létre, de csak úgy, ha a 

reakciók és veszélyelhárítások nem csak egy probléma megoldását jelentik, hanem egy olyan trendbe illeszkednek, 

amely újabb és újabb integráció-differenciáció spirálokon át viszi a fejlődést. Ha például megoldanak egy gazdasági 



problémát, (mint az ókori görögök), de az ebből fakadó politikai problémát nem (az ókori görögök például nem tudtak 
hatékony városállamközi társadalmi szervezetet kialakítani) ez bukáshoz vezet (Toynbee, 1971, p. 87); mint ahogy a csak a 
problémák egy részére kiterjedő megoldások elégtelenségét bizonyította az államszocializmus története és bukása is. 
{1578} Arisztotelész a demokráciát (pontosabban a politeiát, a demokrácia és az oligarchia inkább a demokrácia felé hajló 
kombinációját) a királyságnál és az arisztokráciánál a „több szem többet lát” alapon jobbnak tartja, de figyelmeztet, hogy a nép 
zsarnoksága is lehet zsarnokság, – ha nem a legerényesebbek dominálnak, akkor éppen az erényeseket is elnyomhatják –, ezért 
úgy látja, hogy a népuralomnak inkább a választásban, a bíráskodásban, az ellenőrzésben és elszámoltatásban lehet szerepe, (mert a 
dolgokat azok fogyasztói a készítőiknél jobban tudják megítélni), s nem magában a kormányzásban. (Arisztotelész, 1994). 
Arisztotelész a lehetséges rendszerek spektrumát számba véve nem számol olyan berendezkedéssel, amelyben sem a többség, 
sem a kisebbség nem uralkodik. 
{1579} Ezért az arisztotelészi kategóriák szerint inkább oligarchiának nevezhető… 
{1580} Ezt még a tőkés állam olyan bölcsebb bajnokai is látják, mint Zbigniew Brzezinski. „Opponents of ’bigness’ argue that the 
political process is deceptive because the ’one man, one vote’ formula merely obscures the underlying inequality of power 
between the individual and, for example, the corporations”. (Brzezinski, 1976, p. 114). Brzezinski egyébként a maga ideálját – 
az igazsághoz tartozik, hogy elnöki főtanácsadói szerepvállalását megelőzően – a participációs pluralizmus és a racionális (a 
fejlődéssel nem szembeszálló és nem türelmetlen) humanizmus fogalmaival írja körül, s ezek nincsenek távol a szellemi 
termelési mód adekvát eszményeitől. 
{1581} A piac – mint a tőkés társadalom alapja – demokratikus (hiszen egyéb előjogoktól függetlenül mindenki szabadon 
vásárolhat és eladhat), s ezért a tőkés társadalom sok más rendszernél valóban demokratikusabb; de a vagyon egyenlőtlensége – 
egyre erőteljesebben érvényesülő – antidemokratikus mechanizmusokat hív életre. A szellemi termelési mód fokozottabban 
lehet demokratikus, mert itt már a vagyonok egyenlőtlenségének sincs szerepe. Míg a kapitalista viszonyok között a szellemi 
termékeknek – mint bármely más piaci árunak – versengeniük kell a terjedés jogáért, (s a versenybeli siker a szellemi termelők 
egy kisebb részének is a pénzvagyon és a hatalom többletét nyújtja, s szembehelyezi őket a versenyben lemaradókkal); a saját 
alapjaira helyezkedő szellemi termelési módban erre a versenyre nincs szükség (s a verseny eredményként létrejövő 
egyenlőtlenségnek sem kell megjelennie), mert minden szellemi termék megkapja a lehetőséget a terjedésre, ezért nem kell 
másokkal versengenie. 
{1582} Ez jelentheti az állami feladatok fokozatos lebontását, az állami jogok egy részének leadását a lakóhelyi közösségeknek illetve 
a munkára (illetve bármely közös cél megvalósítására) szerveződött közösségeknek, de jelentheti például azt is, hogy a viszonyok 
kiegyensúlyozottan kölcsönössé válnak; a hierarchikus alá-fölérendeltségek rendszere helyett olyan viszonyok válnak uralkodóvá, 
amelyek – mint a jó párkapcsolatban – valóban egyenjogúak; egyik vonatkozásban az egyik, másik vonatkozásban a másik 
dominál, vagy éppen egyik sem; a feladatok egyenletesen oszlanak el, s mindenki önként végzi a ráeső feladatokat, mikor mire 
van szükség. 
{1583} A társadalmi változások természetesen sosem érnek véget, a társadalmi jövőről értelmetlen finalista módon gondolkozni. 
Még ha létrejönne is egy egységes világtársadalom, mondja Durkheim, az egyének közti viszonyok akkor is állandóan 
változnának, s ezzel a társadalom is. (Durkheim, 2001, pp. 339-340). Hozzátéve. „Az eszmény ugyanis, éppen azért, mert a 
társadalmi környezettől függ, amely mozgékony, szakadatlanul odébb helyeződik”. (Durkheim, 2001, p. 342). 
{1584} Ez fejeződik ki abban is, amit Habermas úgy fogalmaz, hogy az elosztási problémák (vagyis a részeiről gondoskodó Egész) 
helyett mindinkább „az életformák nyelvtanának kérdései” (az Egésszé, rendszerré összeépülő különböző életigazságok, 
felfedezett lehetőségek) kerülnek előtérbe (Habermas, 1985). 
{1585} Ez abból következik, hogy a szellemi termelési mód a Nem szempontjaira épülő társadalom. Többször utaltunk már arra, 
hogy az „emberiség-érdeket” nem lehet közvetlenül képviselni: amikor valaki (legyen egyén vagy csoport, de mindenképpen 
partikularitás) a Nem képviselőjeként lép fel, (s ezzel magának vindikálja a jogot, hogy meghatározza, mi ez a nembeli érdek), 
ezzel eleve szembekerül a Nemmel. Ennél már a többségi elv is közelebb van a nembeliséghez, jóllehet nem elegendő. Ha a 
többségi elv kiegészül az olyan kisebbségvédelemmel, amelynek során annak is kialakítják a biztosítékait, hogy a kisebbség se 
árthasson a többségi érdekeknek, ez még közelebb van a nembeli érdekek érvényesüléshez. Fontos eleme ezen érdekek 



érvényesülésének, hogy az egyén minél több védelmet kapjon, pusztán azon az alapon, hogy tagja az emberi nemnek. (Ilyenek 
az ölés, a kínzás, a megalázás tilalma, de ezeknek a jogoknak ki kell terjedniük az emberhez méltó élet jogára: a lakhatás jogára, 
a munkához, tanuláshoz, rekreációhoz való jogra, az egészséges környezeti feltételek biztosítására és megőrzésére, stb.). 
Minthogy a törvénybefolyásolásban is nagyobb a lehetősége a vagyonnak, hatalomnak, az ezek által lehetővé tett előny-
lehetőségeket is ki kell zárni, s éppígy a kizárandó elemek közé kell sorolni azt az imént említett lehetőséget is, ha az egyén vagy 
csoport ki próbálja sajátítani az „emberiségérdek” képviseletét. S mindez tehát nem azt jelenti, hogy nincs megragadható 
„emberiség-érdek”, hanem éppen azt, hogy van: az, ami nem csoportok-egyének igazsága. 
{1586} Egyébként ha a globalizáció elérné is végpontját, s a fejlődés – mint az előző lábjegyzetben is felmerült – a belső környezet 
fejlődésévé változnék, ez is abba az irányba hat, hogy a (diverzifikáló) kultúrák jelentősége kerül előtérbe, ez pedig megint csak a 
szellemi termelés jelentőségét emeli a pénz és a hatalom összefogó erejével szemben. 
{1587} Bár Durkheim azon állítását, hogy a hazával való azonosulás reálisabb s így erősebb is mint az emberiséggel, mint egésszel 
való identifikálódás, (Durkheim, 2001), lehet egy száz évvel korábbi állapot leírásának tekinteni, kétségtelen, hogy még ma is 
könnyebb és természetesebb a nyelv-, és kultúraközösség alapján identifikálódni, mint a jóval absztraktabb emberiség közös 
érdekei alapján, (bár ezen érdekeket is a különböző környezeti katasztrófák egyre kézzelfoghatóbbá teszik). 
{1588} Mint Elias megállapítja, a nemzetállam mi-tudatának nagyobb esélye van a betagozó nyomásnak ellenállni, mint a törzsnek 
volt a (nemzet)állammal szemben. (Elias, 1991). De Elias azt is hozzáteszi – s éppen ezért nem elegendő önmagában az 
antikapitalista ellenállás egyik szintje sem – hogy az alapcélt, az individuumok (igazságos) jogait csak az emberiség-szinten lehet 
teljesen biztosítani. (Elias, 1991, p. 233). 
{1589} „Mindenki kisebbség” – jelenti ki Deleuze és Gauttari is (Deleuze–Gauttari, 1996, p. 472) s míg a „többség”érdekeinek 
érvényesítése mindig (politikai) hatalmi feladat, a „kisebbségek” érdekvédelme elsősorban azok szellemi képviseletét jelenti, (a 
szellemi termelési mód társadalmában viszont a szellemi képviselet szempontjának erősebbé kell válnia a hatalmi 
szempontoknál). 
{1590} A többségelvet alkalmazó demokráciában például a (politikai) „hatalmat” tekintik annak a dolognak, amelynek 
megszerzésére a különböző aktorok törekednek. (Mind „ugyanazt” akarják: a hatalmat). De ha egy társadalom nem egyetlen 
hatalmon, (hanem különböző hatalmakon) nyugszik, ezek nem lesznek szükségképpen verseny tárgyai, s így a mennyiségi elv 
alkalmazása (akár a többségi elv, akár a „győzelem” biztosításának más formája) elvesztheti szükségszerűségét. 
{1591} Virno az általuk az új formáció meghatározó erejeként megnevezett „sokaság” („multitude”) kapcsán írja: „It expresses 
itself as an ensemble of ’acting minorities’, none of which, however, aspires to transform itself into a majority. It develops a 
power that refuses to become government.” (Virno, in Virno–Hardt, 1996, p. 201). Ez nagyon lényeges: a kisebbség ebben a 

szerkezetben nem akarhat többséggé válni, a „hatalom” itt nem a másokat irányítás, hanem csak a saját szempontok 

védelmének hatalma. A szellemi termelési mód társadalmi küzdelmei olyan mozgalmakat jelentenek, amelyeknek 

célja nem a győzelem. 
„The republican Multitude actually aims to destroy what is the much-desires prize of the victory in this model. Civil war sits 
best only with ethnic blood feuds, in which the issue is still who will be the sovereign, whereas it is quite inappropriate for 
conflicts that undermine the economic-juridical ordering of the capitalist State and challenge the very fact of sovereignty. The 
various different ’acting minorities’ multiply the non-State centers of political decision making,without, however, posing the 
formation of a new general will (in fact, removing the possible basis of this)”. (Virno, in Virno–Hardt, 1996, p. 206). 
{1592} Dyer-Witheford (megintcsak) a cybertér hálózatainak példáján keresztül mutatja be az ilyen autonómiákra épülő társadalom 
lehetőségeit. „In combination with other autonomous media, such networks provide a channel within which a multiplicity of 
oppositional forces, diverse in goals, varied in constituency, specific in organisation, can, through dialogue, criticism and 
debate, discover a new language of autonomy and alliance. In this sense, cyberspace is a potentially recompositional space in 
which the atomisation that information capital inflicts on socialised labour can be counteracted. Of course, capital is now 
trying to reabsorb the unruliness of the networks through the corporate information highway drive, an electronic law and order 
crackdown, and a vast moral panic over pornography, terrorism and other evils on the Net”. (Dyer-Witheford, 1999, p. 258). 



{1593} Már Bakunyin ebben jelölte meg a fő célt: {Mi lehet a jövő gyakorlata?} „Nem állhat semmi másból, mint munkásartyelek 
és szövetkezeti társulások alakításából: hitelszövetkezetek, fogyasztói és termelői társulások létesítéséből, döntően az 
utóbbiakból, mint amelyek a többieknél közvetlenebbül tartanak a cél, vagyis a munkának a burzsoá tőke uralma alóli 
felszabadítása felé”. (…) „A kooperáció minden fajtája kétségtelenül racionális és igazságos formája a leendő termelésnek. De 
hogy elérhesse a célját, minden dolgozó tömeg felszabadítását, teljes kárpótlását és kielégítését, elengedhetetlen, hogy a föld és a 
tőke valamennyi létezési formájában kollektív tulajdonná váljék”. (Bakunyin, 1984, p. 260). Mint korábban szó volt erről, ez 
elvben nem hogy nem zárja ki az elkülönülő személyi tulajdon létét, hanem éppen hogy annak a (legitimációs és jogi) alapja 
lehet. 
A „minden dolgozó tömeg felszabadítása” nem csak szociális, hanem antropológiai felszabadulást is jelent. Mint Tütő László írja: 
„A személyiség egységét vissza kell állítani, vissza kell adni. Mint zárt személyiség tudjon megnyilvánulni a legkülönbözőbb 
területeken. Például az egyén egyszerre tulajdonosi és munkavállalói helyzete takarékosságra és béremelésre is ösztönözne. Vagy 
egy másik példa. Maguk az érdekelt egyének dönthessenek, amikor az egészségvédelem és a közvetlen jövedelem szempontja 
konfliktusba kerül egymással. Így, amikor egy lakótelepen kellene korlátozni a közeli gyár működését (szűrőberendezésekkel 
stb. fölszereltetni), ugyanakkor ez költségnövelő, ezért együtt jár az ő – mint a gyár alkalmazottja – keresetcsökkenésével”. 
(Tütő, 2009/2, benne: Márkus Péter 1988 előadásának ismertetése. Idézett rész: p. 25). 



Az (egyéni) szükségletekre alapozott társadalom célkitűzését sokan azért tartják utópisztikusnak, mert feloldhatatlan 
antagonizmust látnak a magánember szükségletei és a közérdek között (lásd a „közlegelők tragédiájának” példabeszédét). Ez az 
antagonisztikus ellentét azonban csak az egyén és Nem között létrejött történelmi hasadás és megkettőződés eredménye: az 
idézett példa éppen arra mutat rá, hogy ez a megkettőződés megszüntethető, s az egyes emberben helyreállítható magánember 
és „nembeli” ember, termelő és fogyasztó, tulajdonos és munkavállaló egysége; pontosabban megfelelő termelési-tulajdonlási 
rendszerben reálisan megteremthető annak lehetősége, hogy az egyes ember ezt az egységet mindennapi döntései során újra 
meg újra maga állítsa helyre. Ennek elvi alapja az ismert tétel: „A kommunizmus egyik leglényegesebb elve, amiben minden 
reakciós szocializmustól különbözik, az ember természetére alapozott amaz empirikus nézetben áll, hogy a fej és egyáltalában az 
intellektuális képességek különbségei nem feltételezik a gyomor és a fizikai szükségletek semmiféle különbségeit; hogy ennélfogva 
azt a téves, a mi fennálló viszonyainkra alapozott tételt: ’Mindenkinek képességei szerint’, amennyiben a szűkebb értelemben 
vett élvezetre vonatkozik, át kell változtatni arra a tételre: Mindenkinek szükséglete szerint; hogy más szavakkal, a tevékenységben, 
a munkákban való különbözőség nem alapoz meg semmiféle egyenlőtlenséget, semmiféle előjogot a birtokban és élvezetben.” (Marx–
Engels, 1960/2, MEM, 3, p. 536). Ez válasz is Hegelnek arra a gondolatmenetére, melyben az mind a tulajdont mind a 
tulajdonnélküliséget ellentmondásosnak tünteti fel, s a tulajdonnélküliség ellentmondását éppen abban véli felfedezni, hogy 
abból egyszerre következik az egyenlőségre való törekvés és a szükségletek szerinti elosztásra való törekvés, e két elv viszont 
ellentmond egymásnak. (Hegel, 1973, pp. 219-220). Ez csak addig igaz, amíg az egyenlőségelv – a tőkés logika szerinti – 
mennyiségi összemérésen alapszik. A minőségi szemlélet igazságkritériuma már nem ezen a módon egyenlőségelvű, s így 
ellentmondás sincs a szükségletek szerinti elosztás eszményével. Az más kérdés, hogy a tulajdonnélküliség megszüntetendő 

állapot, s éppen megszüntetése – a tulajdonosság általánossá tétele – az említett két elv (az egyenlőség-elv és a 

szükséglet-elv) egymásnak nem ellentmondó érvényesítésének feltétele. 
{1594} Lásd Weber: Állam, politika, tudomány, (1970) p. 230. Minden társadalmi formációváltás az addigi hatalmi rendszer 
kézbevételét és lényegi átalakítását jelentette. Az antik termelési mód uralomra jutását ahhoz köthetjük, amikor a türannisz 
kisajátította és a polisz-néphatalom alapjára helyezte a közösség-érdek képviseletével legitimált arisztokrácia addigi, „ázsiai” 
típusú uralmi rendszerét (s a magántulajdon szentesítésével elkezdte kihasználni a rugalmas magánmunka lehetőségeit); a 
feudalizmus az istenével (isteneivel) legitimált polisz hatalmi rendszerét a poliszok feletti „egy-isten” legitimációs hatalma alá 
helyezett feudális függésrenddel írta felül (s általános jobbágymunkává egyesítve birtokba vette a poliszban kifejlődött 
magánmunka erőit is); a kapitalista fordulat a feudalizmus rendi hatalmi rendszerét alakította át a „szabad” individualitás által 
legitimált (és az individuális tőkék mozgatta) parlamenti demokráciává; a következő logikus lépés ennek a hatalmi rendszernek 
kisajátítása és új (legitimációs) alapokra helyezése. A hatalmi rendszer kézbevétele és lényegi átalakítása nélkül még nem 

beszélhetünk formációváltásról. (Ahogy ezt például – persze sokakkal osztozva e felfogásban – Mulgan /1985/ teszi). A 
fennálló rendszer finomítgatása, humanizálása vezethet ugyan az új rendszer felé, de például a skandináv szociáldemokrácia által 
kialakított sajátos kapitalizmus is még egyértelműen belül van a kapitalizmus paradigmáján, s csak már amikor az uralkodó 
termelési viszonyokat megváltoztató új hatalmi rendszer is kialakult, akkor jogos formációváltásról beszélni. 
{1595} A szellemi termelés lényege, hogy nagyon sokféle innovációt jelent. Mint többször hangsúlyoztuk, inkább ezek eredője lehet a 
kapitalizmus meghaladása, mintsem valamiféle hagyományosan elképzelt forradalmi akció. Valamennyi olyan tevékenység, 

ami humanizálóan ellentétes a kapitalizmus logikájával, építi a szellemi termelési módot. Minden ilyet létrehozó 
szellemi termelő következésképpen antikapitalista. Minthogy a kapitalizmus uralkodik a világban, uralmát valahogyan meg kell 
szüntetni. Mint ezt is többször hangsúlyoztuk, ez akkor következik be, amikor a szellemi termelők többsége ráébred arra, hogy 
nincs szüksége a tőkére. Ez – mint erről szintén volt már szó – végbemehet egyszeri akció formájában is, ha az e tekintetben 
(tudniillik a kapitalizmus szükségtelenné válásában) egyetértő szellemi termelők összehangoltan (vagy csak egyszerre) 
megvonják támogatásukat a tőkétől. Ám végbemehet szinte észrevétlenül (észrevehető határpont nélkül) is, a kapitalista 
logikával ellentétes szellemi termékek kumulálódásával, a társadalom fokozatos-folytonos átalakulásával. (Mint ahogy végül is 
annak idején sem lehetett megmondani, hogy mely pillanattól volt már a társadalom „kapitalista”, s mely pillanat előtt nem). 
Mindenesetre a szellemi termelési mód irányába éppen azért halad a világ, mert az uralkodó tőke érdekei hozzák létre a feltételeit 
(például a fizikai munka mind nagyobb mérvű kiváltását, s ezzel „a munka felszabadításának” lehetőségét a 



/számító/gépesítéssel), még ha ez a felszabadítás valójában csak akkor következik is be, amikor maga a tőkeviszony is elveszti 
meghatározó szerepét. De az átforduláshoz még csak az sem kell feltétlenül, hogy a szellemi termelők többsége elfogadja a 
szellemi termelési mód elméletét. (Annak idején sem a „tudatos” kapitalista öntudat mozgatta az első tőkéseket, azok túlnyomó 
többségét, legfeljebb egyes – polgári – eszmények, vagy éppen vallási enthuziazmus, és a mindennapi praktikus döntések, 
amelyek persze kapitalizmushoz vezettek, de az, hogy egyáltalán van olyan, hogy „kapitalizmus”, csak sokkal később vetődött 
fel). Nem tekinthető általános törvénynek az sem, amit Szigeti Péter úgy fogalmaz meg, hogy „A fellendüléshez szükség van 
külső ’rendszer-sokkok’ hatására” (Szigeti, 2005, p. 43), (ezen háborúkat, forradalmakat-ellenforradalmakat, mozgalmakat 
értve). Mint idézett írásából kiderül, Szigeti nem tudatosítja – lásd Braudel-kritikáját, illetve azon belül a barokk értelmezését 
(Szigeti, 2005, pp. 18-19, 1.lj.) –, hogy egy rendszer (termelési mód) épülése egymással ellentétes és egymástól független erők, 
illetve az erők összhatásának eredménye is lehet (s majdnem mindig az is). Ugyanakkor abban igaza van, (s itt kapcsolódik az 
iménti Weber-gondolathoz), hogy ha nem jön létre a termelési móddal adekvát politikai-társadalmi keret, akkor az oka lehet a 
fejlődésben való megakadásnak (mint az olasz városállamok, vagy a megbukott „szocializmusok” esetében). 
{1596} E fogalmak kötőjeles összekötése itt arra utal, hogy a szellemi termelési módban a társadalmi alrendszerek 

elkülönülésének is fel kell oldódnia, a döntések egyszerre jelentenek gazdasági, politikai, szociális, kulturális, etikai, 

stb. döntéseket. (Ez következik a szellemi termelés természetéből: a szociális problémák megoldása például ebben a 
rendszerben közvetlen termelési feladattá válik). 
{1597} Csak részkérdés, de jó jelzése lehet egyébként egy társadalmi „alany” érettségének, hogy céljai szimbólumaként milyen 
„előidők” eszményeit igyekszik feleleveníteni. A polgárság annak idején termékeny módon találta meg a maga „előidejét” az 
antikvitásban, hiszen az számos olyan sajátossággal rendelkezett, amelyek – persze az új viszonyok jegyében átalakítva – 
alkalmasak voltak arra, hogy „reneszánszukkal” adekvát módon megalapozzák a tőkés termelési mód társadalmát. A jelen 
szellemi életében példának tekintett „előidők” nem alkalmasak erre (Magyarország szellemi életében például a különböző 
irányzatok képviselői jelenleg csupa „zsákutcás” korszakot eszményítenek a Gründerzeittől a Horthy-korszakon át a 
kádárizmusig, de ugyanez elmondható a népvándorláskori pogány előidők eszményítéséről is; az egyetlen jelenleg fel-felemlített 
nem-zsákutcás eszmény, a reformkor pedig csak a nemzeti polgárosodás számára nyújt követhető példákat). De világszinten is 
elmondható: a szellemi termelők pillanatnyilag nem rendelkeznek olyan modellekkel, amelyekhez úgy nyúlhatnának, mint 
annakidején a polgárság merített az antikvitás tapasztalataiból a reneszánsz vagy a klasszicizmus mozgalmaiban. 
{1598} A tőkés társadalom (az antropológiai szinten) azzal akadályozza leginkább e szintézisek létrejöttét, hogy a 

„szellemit” anyagiasítja: minden szellemi terméket vagy az anyagi termelésbe csatornáz be, vagy anyagi javakban 

mérhetővé, pénzben kifejezhetővé fordít át. Ezzel ugyanis megszünteti a „szelleminek” azt a hatását, hogy az egyént 

összeköti a Nemmel, s azt a látszatot kelti, hogy az egyének anyagi létformáik (és tevékenységeik elanyagiasult 

mozzanatai) által meghatározottak; az egyének e létformák alapján identifikálják magukat. Ennek viszont az a 

következménye, hogy számos olyan tevékenység, amelynek vannak szellemi termelői vonatkozásai, nem tud valódi 

szellemi tevékenységként hatni és megszerveződni. Ez érvényes a fizikai munkák nagy részére, de még olyan 
foglalkozásokra is, amelyekben egyébként jelentős arányban lenne jelen a szellemi tevékenység. (Gondoljunk például a 
katonatiszti pályára: a katonai vezető tevékenységében kétségkívül sok szellemi mozzanat van, a katonatisztek képzése része az 
értelmiségképzés rendszerének, ám a tevékenység meghatározó lényege ellentétes a szellemi termelés lényegével, az egyén és a 
Nem közti összeköttetés megteremtésével. Ha a másik embert megölhető ellenségnek tekintem, ez antagonisztikusan ellentétes 
a nembeliség etikájával. A katonai szemléletben az ember teljesen elanyagiasított formában jelenik meg. az emberek – a 
megmunkálandó nyersanyagnak tekintett ellenség éppúgy, mint a csupán munkaeszközként számításba jövő saját haderő – 
anyagi eszközökké csupaszodnak. Az ember anyaggá redukálása éppen ellentéte annak, ami a szellemi termelési mód képvisel). 
Ez az elanyagiasítás korántsem csak a militáris tevékenység sajátja: az adminisztratív-igazgatási szemlélet (elszakadván a 
társadalomkritikai attitűdtől) ugyancsak hajlamos az embereket nyersanyagként és munkaeszközként kezelni, s mikor az 
adminisztratív-igazgatási szellemi termelők e szemlélethez igazodnak, szembekerülnek tevékenységük szellemi jellegével. S 
természetesen ugyanez történik a tőkéssé váló szellemi termelőkkel is. 



{1599} Ennek jegyében emelték ki a „szellem és a legalul lévő nép” szövetségének fontosságát például a huszadik század első 
felében Magyarországon a népi írók mozgalmának tagjai (lásd például: Féja, 1937). 
{1600} Ez a szolidaritás a felszabadításukra irányuló szándékot jelenti, de – mint többször hangsúlyoztuk – nem jelenti az alávetettek 
életformájának (annak a szellemi mozzanatokon kívüli elemeinek) mindenáron való megőrzését, ezen életformák idealizálását, hiszen az 
alávetettek jelenleg adott életformáját számos tekintetben éppen a megfosztottság jellemzi. 
{1601} Egészen más stílusban, de lényegében ezt az alapélményt fejezi ki – hogy igen különböző szemléletű szerzőkre utaljunk (s 
csak a legutolsó évek hazai publikációiból válogatva) – Cosovan Attila érdekes „Disco” című esszéje (Cosovan, 2009), a 
többször idézett Bogár László, vagy Lányi András, Nyíri Kristóf és mások írásai, s véleményünk szerint – persze egészen 
másképpen – ugyanezt az alapélményt fogalmazzák meg olyan, deklaráltan antikapitalista, (de egyébként egymással sem 
egyetértő) gondolkodók is, mint Hardt és Negri, Mészáros vagy Žižek. Ennek az alapélménynek a forrása a szellemi termelési 
mód megjelenése, amelynek lényegéhez tartozik, hogy az elképzelések, törekvések szélesre táruló pluralizmusát engedi magába. 
{1602} Mint már több ízben utaltunk erre is, a tőkés korszak jellegzetes szellemi szerkezete olyan szembeállításokon, 
ellentétpárokon alapul, amelyek gyakran két (rossz) végletet testesítenek meg, s azt sugallják, hogy a választás csak ezek között 
lehetséges. A két véglet képviselői a szembenállás jegyében „beássák” magukat, az egyik mainstreammé válik, ami azt is jelenti, 
hogy alapállításait a mainstream-követők – saját véleményükként, s talán nem is mindig tudatosítva, hogy mások gondolatait 
ismételgetik – tömegesen képviselni kezdik. Márpedig a saját vélemény helyébe lépő „köz” vélemény ilyetén ismételgetése 
mindig szellemi lefokozódás. Ám a „harc” következtében az ellenoldalon is gyakran hasonló szellemi lefokozódás, a saját oldali 
leegyszerűsítésekkel szembeni kritikátlanság jöhet létre. A gyakran amúgy is leegyszerűsített állításokat a szembenállás tovább 
egyszerűsíti, a szellemi színvonal spirális süllyedés áldozatává válik. A részkérdésekben folytatott csatározások túlértékelésének, 
az ezekre való koncentrálásnak egyik következménye a tágabb összefüggések elhomályosodása. Egy József Attila idézetre építve 
írja erről Tütő László: „Nem lehetséges, hogy a szakmailag jól képzett (szakmájára kiképzett) közgazdász ’fújja korunk 
tényeit,mint biflázó diák a leckét, de éppúgy nem érti’? Hogy magabiztosan beszéli a közgazdaságtani szakzsargont, de ’a tények 
összefüggéseiről fogalma sincsen’? (…) Az önmagába zárkózó szaktudomány részkérdésekkel foglalkozik. Résztudományként 
távol tartja magát a társadalomegész kihívásaitól. (…) Az önmagába zárkózó résztudomány szellemi mozgáskorlátozó. Éltető 
eleme a problémavakság: a nagy sorskérdések elöli komplex megfutamodás. A szellemi mozgáskorlátozónak szellemi 
mozgáskorlátozottakra van szüksége. Ezért szellemi mozgáskorlátozottakat képez ki”, akik ily módon lemondanak arról, hogy 
tudósként viselkedjenek. (Tütő. 2009/2, p. 178). A gyakorlati kérdésekben pedig a (rossz) végletek ütközése nagyon 

sokszor vezet igen rossz megoldásokhoz. Az álláspontok polarizációja ugyanis az esetek nagy részében kiszorítja 

azokat a köztes, szintetizáló véleményeket, amelyek az adott kérdésben valódi megoldásokat jelentenének. 
{1603} S bármily nehéz is elfogadni, egyszerre érvényes az is, hogy az emberiségnek szüksége van hierarchiákra, és az is, hogy a 
hierarchiák eltörlése is nembeli érdek. 
{1604} Ráadásul az egymással szembeni fellépés – mivel a közös, nembeli mozzanatról való leválasztódást jelent – rendszerint az 
adott irányzat által képviselt (nembeli) értékek szempontjából is káros. Például: „A nem-liberális hagyományok lerombolása egy 
szabad társadalomban könnyen romboló hatással lehet a szabadság hagyományaira is.” (Nyíri, 1989, p.12). 
{1605} Már az ókorban Polübiosz arra helyezte a hangsúlyt, hogy a különböző politikai filozófiák (és az azok jegyében kialakított 
politikai rendszerek) igaza csak együtt érvényes; hogy a különböző politikai rendszer-formák nem alternatívák, hanem egymás 
komplementerei; együtt kell megvalósulniok. (Negri, in: Virno–Hardt, 1996, pp. 219). 
{1606} E könyvben sok idézet szerepel Marxtól és mai neomarxistáktól. Ez sok konzervatív (és liberális) számára taszító és gyanús, 
hiszen megszokták azt a gondolatot, hogy a marxizmus is az „ördögtől való” elméletek egyike. Ezt a felfogást alátámasztja az a 
sok emberellenes cselekedet, amelyet a különböző, marxizmusra hivatkozó mozgalmak és államok a huszadik század során 
elkövettek. A marxizmusnak – mint ebben a könyvben is megpróbáltuk kifejteni – számos tévedése van, s ezek némelyike 
valóban (közvetett) oka az említett emberellenes megnyilvánulásoknak. Ugyanakkor, mint a többi politikai filozófiának, a 
marxizmusnak is vannak nagyon lényeges, pozitív, a Nem érdekei szerint megfogalmazott igazságai. Amikor egymás 
igazságainak kölcsönös elismerése mellett érvelünk, ezek elfogadását is feltételezzük. A marxisták azért vannak túlreprezentálva 
e kötetben, mert a kapitalizmussal szembeni következetes rendszerkritikát és alternatíva-állítást leginkább ezen irányzat 



képviselői fogalmaztak meg az elmúlt százötven évben. De ugyanígy hivatkozunk konzervatív-jobboldali antikapitalistákra is, 
mert számunkra ezek között a vélemények között, – ha nembeli értékeket fogalmaznak meg – nincsenek antagonisztikus 
ellentétek. Azt tartanánk normálisnak, ha a marxisták felismernék a konzervatív-jobboldali antikapitalisták által képviselt 
értékekben is a nembeli értéket, és a szellemi termelési mód felé mutató lehetőségeket, a konzervatív-jobboldaliak pedig a 
marxizmus által képviselt azon nembeli értékeket, azokat az igazságosság-, és humanizmus-követeléseket, amelyek alapján 
korábban igen sokan a marxizmusnak a korai kereszténységhez való hasonlóságát hangsúlyozták. Ez nyilván nem jelentheti a 
másik szemléletének teljes elfogadását, (hiszen világosan láthatjuk annak hiányosságait és veszélyeit is), csak azt, hogy a másik 
szemléletet nem tekintjük egészében elvetendőnek, hanem arra figyelünk, hogy mit tudunk belőle összeépíteni a saját gondolati 
rendszerünkkel, hol vannak közöttünk a (szellemi termelői) közös nevezők. 
{1607} A polgári társadalom egymás ellen fordítja a szellemi termelők azon csoportjait is, akik egy-egy alávetett réteg – például a 
parasztság és a munkásság – képviseletével harcolnának a tőke ellen; így azokat az energiákat, amelyek a fennálló társadalmi 
rend igazságtalanságai, azaz a rendszer alapjai ellen irányulnának, egymás ellen lehet kijátszani. Ezért is mondtuk az imént, hogy 
a jelen helyzetben többről van szó, mint a szellem emberei által korábban felvállalt „szerves értelmiségi” szerepek esetében: a 
szellem, a közösség(ek), a társadalmi igazságosság, az életminőség, a humánum: az alapvető nembeli értékek és érdekek 
képviseletének szükségességéről, amely értékek, célok jegyében valamennyi szellemi termelőnek közösek az érdekeik. 
{1608} Touraine a tudományos innováció és az integráció szempontjainak szembekerülése kapcsán hangoztatja, hogy mindkettőre 
egyaránt szükség van (Touraine, 1974). 
{1609} Még arra is érvényes a különböző szemléletek összeegyeztethetősége, hogy egyesek a történelmet haladásnak, mások 
megromlási folyamatnak látják. Mert bizonyos szempontból az egyik álláspontnak van igaza, más szempontból a másiknak; 
kizárólagos igazsága pedig egyiknek sincsen. (Azt pedig érdemes minden esetben figyelembe venni, hogy egy-egy állítás milyen 
szempontból fogalmazódik meg. Amikor például Spengler – a maga konzervatív, és a történelmet megromlási folyamatként 
ábrázoló szemléletével – ellenszenvvel kísérve ismeri fel a szellemi termelők térhódítását, egyértelműen a hierarchikus, és 
magántulajdonos társadalmak szemszögéből fogalmaz. A „dinasztikus, életes rassz” (?) eszményét helyezi szembe a 
„szellemivel”, amit pacifista, élet-, és történelem-idegen, rassz nélküli csoportként jellemez, akik a „fellah-eszmények” 
megfogalmazói. /A „fellah” itt az alávetettek jelképe/. Azt is megállapítja, hogy a „lélektől áthatott” létet mindenütt felváltja a 
„szellemtől áthatott” – itt a „szellemi” megnyilvánulásaiként a buddhizmus, a sztoa és a szocializmus irányzatait sorolja fel –, de 
a „szellem” ilyetén térhódítása szerinte mindig a kiüresedés jele. /Spengler, 1994/. Az „életesség” és a történelmiség ebben a 
szóhasználatban a hódítás, a rassz-jelleg a vérségi-származási kiváltságok igenlésének – tehát a prekapitalista társadalmak 
eszményeinek – a kifejeződése; ha pedig a „lélek” szimbolikáját /mint a negyedik fejezetben utaltunk erre/, a „tulajdon” 
képzetköréhez kapcsoljuk, Spengler végülis a maga nézőpontjából egy objektíve igaz összefüggést fogalmaz meg: a szellemi 
termelők valóban nem a feudális kiváltságok világát képviselik, s „leváltják” a magántulajdon uralmának világát is, s mindez a 
magántulajdon igenlője szempontjából valóban „kiüresedés”. Az összeegyeztetés ebben az esetben az ellenkezőképpen 
interpretált tények objektivitásának kölcsönös elismerhetőségét jelenti. Az más kérdés, hogy igazi, tartalmi összeegyeztetés csak 
akkor jöhet létre egy Spengler-típusú történelemszemlélet és a szellemi termelési mód képviselőinek szemlélete között, ha a 
Spengler-féle megfogalmazások alól kihüvelyezzük azokat a /többé-kevésbé minden gondolat, minden szellemi termék mélyén 
megtalálható/ általános emberi értékeket, – ez esetben például életképesség, /erkölcsi/ nemesség, stb. – amelyek, mint nembeli 
értékek, tökéletesen összeegyeztethetőek a szellemi termelési mód eszményeivel is). 
{1610} Ugyancsak túl kell lépni a nemzedékek küzdelmén (ami jellegzetesen a tőkés piaci mechanizmus követése: a nemzedékek 
harcában kifejeződő mainstream-váltás az extraprofitot hozó újdonságnak a régit leértékelő hatását valósítja meg a 
társadalomban). A nemzedék – mint erről szó volt – nem lényegi kategória, s amennyiben mégis vannak nemzedéki 
sajátosságok is, ezekről elmondható, hogy minden nemzedék képvisel fontos értékeket; az emberiség szempontjából 

egyáltalán nem az az előnyös, ha ezek egymással szemben jelennek meg. 
{1611} Különösen nem azzal a versenyfelfogással, amit jól jelképez a Ben Hur híres jelenete, amikor a római úgy akar győzni a 
versenyben, hogy versenytársát korbáccsal ütlegeli, és kocsija kerekét roncsolja. 



{1612} Ez vonatkozik természet-, és társadalomtudományok (és a laicitás és a hivatalosság) szükséges kölcsönös közeledésére is. Beck a 
kockázattársadalom vonatkozásában hangoztat hasonló következtetéseket. „A kockázatok megállapításában eddig ismeretlen és 
kialakulatlan szimbiózisa teremtődik meg természet-, és szellemtudománynak, hétköznapi és szakértői racionalitásnak, érdeknek 
és ténynek. Ugyanakkor sem az egyik, sem a másik, hanem mind a kettő, méghozzá új formában. A kockázatok megállapítását már 
nem lehet az egyiktől vagy másiktól elszigetelni és a saját ésszerűségi szintjén fejleszteni és rögzíteni. Előfeltételezi az egyes 
tudományágak, állampolgárcsoportok, üzemek, igazgatás és politika közötti árkokat áthidaló együttműködést, vagy – ami 
valószínűbb – ellentétes meghatározásokkal és meghatározásokról folyó harcokkal áttöri ezeket”. (Beck, 2003, p. 40). 
(Kiem.:K.Á. – K.G.). 
{1613} Garnham például szembeállítja egymással ugyanazon történelmi jelenség értelmezésének két modelljét: „I can pose the 
opposition between histories based upon different valuations of the same process by contrasting Foucault to Elias. What 
Foucault sees as the alienating exercise of discipline as power Elias sees as a civilizing process of increased internalized social 
control as self-control. (…) And in this I am firmly on the side of Elias.” (Garnham, p. 37). A szellemi termelési mód világában 
az utolsó mondat nem volna igazán helyénvaló. Foucault az elidegenedett hatalom létrejöttét észrevételezi a fegyelem civilizációjának 
kialakulásában, Elias pedig azt hangsúlyozza, hogy ebben a folyamatban a társadalmi kontroll belsővé válása játszódott le. De ez a 
két állítás egyáltalán nem zárja ki egymást. Sőt. Pontosabban és gazdagabban ábrázolhatjuk a XVII-XVIII. századi társadalom 
alakulását ha (egy jelenségkör két oldalaként) mindkét értelmezést figyelembe vesszük, (s persze továbbiakat is). 
{1614} A „haladás” egyéb definícióit – amennyiben azoknak valóságalapjuk van – kompatibilisnek véljük ezzel a meghatározással. 
Amikor például Whitehead a tapasztalatok (minden létezőre kiterjesztett) intenzifikálódását nevezi alapvető kritériumnak, ez az 
emberi Nem tekintetében ekvivalens a Nem lehetőségeinek fokozódásával. 
{1615} Ahogy a villanyszerelő segíti az elektromos hálózat működését, a tűzoltó meg eloltja a lakástüzet, amit talán éppen az 
elektromos hálózat okozott; s ahogy eközben a tűzoltó nem ellenségének, vetélytársának tekinti a villanyszerelőt, hiszen annak 
munkájára – az elektromosság felhasználása során – neki is szüksége van, s aki ha jól végzi a munkáját, akkor éppen ezért nem 
fog az elektromos hálózat lakástüzet okozni. 
{1616} A „létharmónia” a szerző által használt értelemben az, hogy csak olyasmit valósítanak meg, ami megvalósítható, 
folytatható, beilleszthető (lásd Bogár, 2007), (ez lényegében a szervesség egy lehetséges definíciója)” s amikor a tőkés 
társadalom „szabadságát” mint a „létrontás szabadságát” ítéli el, akkor éppen ezzel a szervességgel való szembekerülést 
tudatosítja. (Amikor mi a „szabadság” fogalmát a „felelősség” fogalmába javasoltuk integrálni, akkor ez éppen a „szabadság” 
eszményének a „létrontás” irányába torzító felfogástól való megtisztítását célozza). Ám itt is szembe kell nézni a másik irányú 
felelősséggel is: miképpen lehet biztosítani, hogy a „megvalósíthatóság, folytathatóság, beilleszthetőség” eszménye jegyében ne 
a „patópálizmus” érvényesüljön; miképpen kerülhető el az, hogy olyan lehetőségeket is megvalósíthatatlanként, 
beilleszthetetlenként utasítsanak el, amelyek pedig megvalósíthatóak és beilleszthetőek lennének? 
{1617} Bizonyos értelemben majdnem minden ártalmassá váló társadalmi körülmény ilyen „túlfutásoknak” köszönhető. Amikor 
például a piaci társadalmakban a keresletet meghatározó hajtóerővé fokozzák, ez évszázadokig valóban hajtóerőként, a termelés 
és a legtöbb társadalmi fejlemény motorjaként hat, de e központivá váló szerepe „túlfutáshoz” is vezet: mint bármely más 
egyoldalúság káros lesz az emberi Nem számára, mert a „kereslet” elszakad alapjától, a szükséglettől, ezáltal „kívül” kerül 
azokon, akiket mozgat, és külső-elidegenült irányítójukká válik; s – mint ezt e könyvben is többször hangsúlyoztuk – az esetek 
jelentős részében olyan keresletek támadnak, amelyekre igazából az embereknek nem lenne szüksége, (egyes valóban szükséges 
feltételek iránti szükségleteket pedig korlátoz a „kereslet” hiánya). Hasonló játszódik le a piaci társadalmak politikai életében is, 
amit a piaci társadalomban szintén a többségi kereslet szabályoz. A kereslet persze nem magától „fut túl” a harmonikus 
mértéken; mint erről is szó volt korábban, a keresletet (a gazdasági és politikai hatalom képviselői) nagy mértékben 
manipulálják. A lehetséges előnyök érvényesítésére való törekvést (és ezzel a manipulációs próbálkozásokat) aligha lehet 
kiiktatni a túlélési-adaptációs késztetések hajtotta emberi természetből. A manipuláció minden korban az adott társadalmi 
viszonyokban uralkodó alapelvekhez igazodva igyekszik azokból (hatalmi) előnyöket kovácsolni, s ezzel aztán egyéni 
törekvések sokasága járul hozzá a domináns szempontok túlfutásához. A Nem alapvető érdeke az, hogy a társadalmaknak 



legyenek elég erős – a korrigáló, illetve kontrollszerepben fellépő egyéneket és csoportokat támogató – korrigáló és 
kontrollmechanizmusai az ilyen túlfutások ellenében. 
{1618} E szempontok szintézisének szükségessége nagyon sok területen kimutatható. A progresszivisták nagyon sokszor esnek abba 
a túlzásba, hogy amikor valaminek a jelentősége csökken a társadalomban, minden ahhoz kapcsolódó mozzanatot „korszerűtlennek” 
nyilvánítanak. Éppen ez vezet aztán a szervesség megtöréséhez. Amikor például a nemzetközi tőkés szervezetek 
tevékenységének hatására a nemzetállam világrendszerbeli szerepének bizonyos csökkenése vált tendenciává, ezt sokan az egész 
„nemzeti” képzetkör „elavulásának” tekintették, a nemzetet elkezdték „képzelt közösségnek” tartani, stb. Ezzel szemben 
nyilvánvalóan azoknak van igazuk, akik arra figyelmeztetnek, hogy nem jogos a nemzetállam modern kori gazdasági-politikai 
szerepét a nemzet kulturális összetartó erejével azonosítani, s a nemzetállam gyengüléséből nem következik a nemzet reális 
közösségének, vagy a hazafiság pozitív érték voltának kétségbevonása (Lásd erről például: Szigeti, 2005, p. 89). 
{1619} A konzervatív Molnár Tamás például úgy fogalmaz, hogy a történelem a változás története, de az ember lényege nem 
változhat meg. (Molnár, 1996). A kérdés csupán az, hogy mit tekintünk „az ember lényegének”. Molnár egész gondolatmenetét 
a szocializmus (és a dekadenciában lévő „nyugati civilizáció”) negatív élménye határozza meg: az ahogy az államszocializmus 
szervetlen fejlődés-erőltetése (és a nyugati civilizáció túlhajtott individualizmusa és profithajszája) szembekerült a múlttal, a 
vallással, a humanitás megannyi értékével. De hibásan általánosít, amikor magának az „újnak” a keresését a rombolással, a 
totalitarianizmussal azonosítja. Ha a történelem a változás története, akkor nem tekinthető minden változtató rombolónak. 
Abban feltétlenül igaza van, hogy amikor egyes aktorok az „egészet” akarják megváltoztatni, ez téves törekvés, hiszen egy-egy 
változtató mindig csak egy részérdeket képvisel, és így az „egész” változtatása csak az egésznek egy rész általi kisajátítása lehet. 
(Míg a társadalom síkján, mint ezt kifejtettük, nem történik gyökeres változás a rendszer egészének megváltoztatása nélkül, ez 
nem az egyes alanyok feladata, hanem konkrét célok megvalósulásának eredőként létrejövő eredménye). Minden nagy 
„változtató” eljutott ahhoz a felismeréshez, hogy az igazi változtatás (a magáértvaló nembeli cselekvés) az egyén erkölcsi cselekvése; 
ez pedig sosem az egyénnek (vagy bármely csoportnak) az „egészet” felforgató cselekvését jelenti, hanem a Nem cselekvését az 
egyénben, amit csak az egyén maga hozhat létre önmagában. Az ember mint nembeli lény lényege nem változik, de attól még az 
ember változik, és változnia is kell. Az emberiség totális megigazulására vonatkozó optimista elvárások indokolatlanok, de 
ugyanilyen indokolatlan a Molnárhoz hasonló gondolkodók antropológiai pesszimizmusa is, akik csak a negatív fejleményeket 
tartják szem előtt, s a pozitívaknak nem szentelnek kellő figyelmet. Ezért is jutnak el oda, hogy kételkedvén a pozitív változtatás 
lehetőségében, ezzel a szellemi termelés lényegével kerülnek szembe (s valóban, – a „világból” kivezető, attól elforduló 
szellemiség kivételével – Molnár is negatív szerepűnek látja a szellemi termelőket, {jelen formaváltozatában: az értelmiséget}). 
{1620} Paradox módon ez a „történeti” szemlélet (a történelmi relativizmus) vezet a (túlzott) jelenorientációhoz is… 
{1621} A szellemi termelési mód lehetőséget ad ezen egyoldalúságok feloldására is: ha kiindulóponttá az egyén helyett az emberi 
Nemet tesszük, ezzel óhatatlanul visszakapcsoljuk az embert a természettörvényhez, hiszen a Nem nem tud más törvények 
alapján létezni, mint a világegyetem, amelynek része. Racionalizmus és szubjektivitás dichotómiáját pedig úgy oldhatja fel a 
szellemi termelési mód, hogy a racionalizmus túlfutott dominanciáját csökkenti, a szubjektivitást viszont objektivizálja (az 
individuálist nem önmagában eszményíti, hanem visszacsatolja a Nemhez); mindkettőt megtartja, de polgári formájában egyiket 
sem, (más összetételben kapcsolja össze őket, mint a polgári társadalom, s ezzel szembekerülésük is elkerülhető). 
{1622} Ezért mondhatja Touraine, hogy a fogyasztás, a nemzet, a vállalat, a szexualitás – elég heterogén lista, a közös nevező, hogy 
egyik sem áll teljesen az individuum irányítása alatt – lerombolja a szubjektivitást (Touraine, 1995). Ám mindezek csak akkor 
rombolják le a szubjektumot, ha nem állnak az irányítása alatt. Egy önmagában vett individuumnak nem is állhatnak az 
irányítása alatt, hiszen minimum kettő, de többnyire igen sok individuum együttműködését igénylik. Ám egy olyan 
társadalomban amelyben az individuumot nem a versenyelv, hanem kooperációs szemlélet vezeti, s ahol saját individualitását is, 
meg a másokét is mint a Nem megnyilvánulását fogja fel, ott mindezek a dolgok az individuumok irányítása alá kerülhetnek – 
mindegyikük irányítójuknak tekintheti magát – s ezzel megszűnik az az ellentmondásuk a szubjektummal, amit Touraine a 
kapitalista viszonyok megélőjeként regisztrál. 



{1623} Láttuk, hogy a polgári individualitás kialakulása (a modern kor individualizmusában) a szuverén szellemi termelésnek is 
feltétele. Ennek híján a szellemi termelő nem tud mire támaszkodni, s így szemlélete kiszolgáltatottá válik a relativizmus 
labilitásának. 
{1624} Mindazokról az értékekről elmondható, amelyek hozzákötődtek a kapitalista termelési módhoz, s amelyek a legutóbbi 
időkben sorra megkérdőjeleződtek, a racionalizmustól a modernizáció haladás-elvén át az individualizmusig, hogy 
megkérdőjeleződésük nem jelenti érték-voltuk elvesztését; (a szellemi termelés szempontjából mindegyik fontos érték marad); a 
megkérdőjeleződéssel járó újragondolás csak átrendezi az értékhierarchiákat, s csak ezeknek az értékeknek a sok tekintetben 
egyoldalú dominanciája az, ami megszűnik. 
{1625} Ez utóbbi azonban nem a magánlétnek a közlét alá rendelését jelenti, hanem összhangjukat. S a magánlét és közlét 
újraegyesülése nem jelentheti az (individualizmus korában kifejlett) intimitás értékének elsorvadását sem, hiszen éppen ez a 
biztosítéka annak, hogy (a túlzott individualizmus után a ló másik oldalára esve) a közlét ne nyomhassa el a magánlétezést, a 
kifejlett individualitás támaszát, csak összhangba kerüljön vele. 
{1626} Itt üt vissza az, amit korábban említettünk, hogy a tőke ellenfeleit a „múlt” és a „jövő” pozíciójába szorítva „jelenteleníti”. 
A jelenorientált (de dinamizmusát elvesztő) társadalmat az időbeliség dinamikája (a szerves-folytonos lét szükséglete) múltja és 
jövője oldaláról roppantja össze, hogy a múlt és jövő között helyreállhasson a szerves kapcsolat. 
{1627} Mint már erről is volt szó, minden új társadalmi formáció kialakulása egyébként úgy kezdődik, hogy a régivel szembeni 
kritika először valami ősi felé orientálódik, (mintegy visszalép a még el nem rontott alapokhoz), aztán találja meg ennek 
összedolgozási lehetőségét (mindazzal, ami ezen ősi állapotok óta értékként mégiscsak létrejött) egy, a meghaladni kívánt jelent 
valóban meghaladó, annak életidegenné vált elemeit egy új összefüggésrendben újra életképessé tevő jövő-társadalomban. 
{1628} A magánvállalkozás összeegyeztethető a szellemi termelési mód dolgozói tulajdonlásával, ha – amíg még szükség van 
pénzforgalomra vagy a tőkemozgás más módjára – a befektetett vállalkozói tőke nem munkáltatója a dolgozóknak, hanem 
megfordítva, olyan szerződéses jogviszonyok jönnek létre a munkájukkal vállalkozók és a tőkéjükkel vállalkozók között, 
amelyben a dolgozók, mint közösség „munkáltatják” a tőkebefektetőt, aki szintén tagja a közösségnek (s a „vállalkozás” nem szakadhat 
el a közhaszontól, nem válhat öncélúvá, hanem alárendelődik a közhaszonnak). Már Talcott Parsons rámutat arra, hogy az ön-
orientált üzletember és a kollektíven orientált szakember (pl. orvos) között a különbség nem motivációs, (vagyis vállalkozó-
munkálkodó attitűdjük közös), hanem intézményes (vagyis azon múlik, hogy az intézményrendszer individualista 
magántulajdonos jellegű vagy a közjó szolgálatára épül). (Parsons, 1951) (Az individualista társadalomban is szükség van – és 
még több szükség lenne – nem-individualista szerepek és intézmények sokaságára). 
A motiváció egyébként azért közös, mert az mindig az adott társadalom lényegét tükrözi (s a kapitalizmusban mind az ön-
orientált üzletembert, mind a kollektíven orientált szakembert lényegében – individualisztikus – vállalkozói mentalitással 
ruházza fel, a szellemi termelési módban pedig mindkettőjüket életcél-motiválttá teszi), a lényeg azonban az intézményjelleg: míg a 
kapitalizmusban az „üzletember” individualista magántulajdonos jellegű intézményrendszere dominál s határozza meg a közjó 
intézményeinek is a helyét, a szellemi termelési módban viszonyuk fordítottá válik. 
„A közgazdászok, hogy a tőkét igazolják, apologizálják (…) a tőkét épp olyan folyamattal magyarázzák, amely lehetetlenné teszi 
létezését. (…) Te megfizeted nekem a munkámat, becseréled a saját termékére és levonod a nyersanyag és az anyag értékét, 
amelyeket te szolgáltattál nekem. Azaz mi társak vagyunk, akik különböző elemeket viszünk be a termelési folyamatba és ezek 
értéke szerint cserélünk. Tehát a terméket pénzzé változtatjuk, és a pénzt úgy osztjuk meg, hogy te, tőkés, a nyersanyagod és 
szerszámod árát kapod, én, munkás, azt az árat, amelyet a munka tett hozzá ezekhez. A haszon számodra az, hogy a 
nyersanyagot és szerszámot most elfogyasztható (forgalomképes) formában birtokolod, számomra pedig, hogy munkám 
értékesült”. (Marx, 1984, MEM, 46/I. pp. 216-217) Egy ilyen társas viszony akkor lenne lehetséges, – és akkor valóban 
lehetséges lenne –, ha nem a tőke alkalmazná a munkást, ha nem övéi lennének a termelőeszközök, s a létrejövő többletérték 
hasznából valamennyien arányosan részesülnének. 
{1629} Az más kérdés, hogy például az elidegenült termékcsere dominanciája helyett egy ilyen társadalomban felértékelődik a 
tevékenységek cseréje. (Mészáros, 2010, pp. III/353-354). 



{1630} Marx és Engels sem a csere, stb. megszüntetésében, s nem is a gazdaság államosításában, hanem csak a folyamatok 
demokratizálásában, közös ellenőrzés alá vételében gondolkodtak: „a bázis, a magántulajdon megszüntetésével, a termelés 
kommunista szabályozásával és azon idegenségnek ebben rejlő megsemmisítésével, amellyel az emberek saját termékükhöz 
viszonyulnak, a kereslet és kínálat viszonyának hatalma semmivé foszlik és az emberek a cserét, a termelést, kölcsönös 
viszonyulásuk módját ismét hatalmukba kerítik”. (Marx–Engels, 1960/2, MEM, 3, p. 36). (Kiem.: K. Á. – K.G.) 
{1631} Polányi a piacgazdaság és az (ázsiai vagy államszocialista) redisztribúció alternatívájaként nevezi meg a reciprocitás 
gazdaságát, és nagyon valószínű, hogy a szellemi termelési módban éppen ez a gazdasági elv válhat dominánssá. (Az fontos, 
hogy a reciprocitás elve, vagy más igazságossági elv a gazdaság szerveződésében felülírja a piac dominanciáját, mert ha az 
domináns marad, akkor egyúttal fennmarad a haszonelv uralma is. Azok, akik megelégszenek a piac szociáldemokrata jellegű 
korrekciójával /például Bencze–Kis–Márkus, 1992, Kornai, 2007, stb./, csak egy mérsékeltebb – tőkés szempontból meg 
nehézkesebbnek érzett – kapitalizmus mellett teszik le voksukat; alternatívát csak olyan társadalom jelenthet, amelyet – ha meg 
is maradnak bennük piaci mechanizmusok – más alapértékek határoznak meg). 
{1632} Erre ugyanaz vonatkozik, mint az értékhierarchiákra: egy új termelési módban, új társadalmi formációban – ezt nem 
győzzük elégszer hangsúlyozni – sosem megszüntetik a korábbi termelési módot (és annak meghatározó elemeit), 

hanem csak az uralmát szüntetik meg, és ezzel azokat a negatívumokat, amelyek a túlfutó viszonyforma uralmi 

helyzetéből következnek. Minthogy egy társadalmi rendszerben minden mindennel összefügg, egyes elemek szerepének 
megváltozása a többi elem működésében is alapvető változásokat okozhat. Gyakran hangoztatott vélemény például, hogy a 
hiány objektíve leküzdhetetlen, mert relatív, és nem a termelés szintjétől, hanem a szereplők motivációitól függ (Bell /1976/, 
Wiener in Krausz–Szigeti, /2007/, p. 85, stb.). Ez bizonyos értelemben így is van, ha nem így lenne, az a szükségletek 
fejlődésének és ebből következően az egész fejlődésnek a leállását jelentené. De az, hogy ez – az alapszükségletek 
kielégítettsége mellett is – a hiány formáját ölti, már a versenyelv (és a javak aránytalan elosztásának) következménye; ahol nem a 
versenyelv uralkodik, ott a szükségletek nem a mások javaihoz viszonyítva merülnek fel. 
{1633} Minden előző forma lerombolása az új kialakulásának nyers szakaszára jellemző, amikor még a feltételek teljes eszköztárának 
kifejlettsége híján az új még csak absztrakt szinten megragadható. Ilyenkor kerül előtérbe a régivel való ellentmondás absztrakciója: 
az osztályharc gondolata is, mint ahogy az egyes cselekvőket is absztrakt „kastélyégető” indulatok vezetik. Ezek még nem az új 
rendszer adekvát megnyilvánulásai: az új rendszer éppen akkor jelenik meg (alternatív) rendszerként, amikor már meg tudja 
szervezni magát, vagyis már nem rombolja a készen kapott előfeltételeket, hanem beépíti a maga rendszerébe. 
{1634} Régi pszichológiai megfigyelés, hogy minden ellenszenv mélyén kimutatható: a legszenvedélyesebben azzal szoktunk 
szembeszállni, ami bennünket is jellemez, s amit magunkban tagadunk. Ez ugyanakkor forrása lehet annak is, hogy magunkban-
megértve azt, ami ellen hadakozunk, nem ellenségként, hanem sajátunkként (zavaró, disszonancia-keltő elemeitől megtisztítva) 
építhessük be személyiségünk épületébe. Ha magunkat mint szellemi termelőket definiálva megvizsgáljuk, hogy mi lehet 
magunkban a „tőkés elem”, ami ellen az antikapitalizmus irányul, ez bizonyára az olyan önmegvalósítás, ami (az adott társadalmi 
viszonyokból következően) másokkal szemben jut érvényre; az elismertetés, igazunk elismertetésének szükséglete, ami (a 
versenytársadalom működése miatt szükségképpen) mások kevésbé-elismertetését hozza magával, tehát ellentmond az emberi 
egyenrangúság elvének. Ebből az következik, hogy a tőkés társadalom azon mozgatóerőit, amelyek az egyéneket 
önmegvalósításra, az elismertetés forrásainak megszerzésére ösztönzik, oly módon lehet összeegyeztetni a szellemi termelési 
mód nem-kapitalista alapjellegével, hogy biztosítani kell, – s ez a szintézis lényege – hogy az önmegvalósítás ne történhessen 
másokkal szemben, s az elismertetés feltételeiből mindenki egyenrangúan részesedhessék. Ha szabadságtörekvésünk – miként a 
bennünk lévő „tőkés” tanítja –, egyúttal a tulajdon és hatalom iránti igényt is jelenti (mert, mint láttuk, ezek feltételei a 
szabadságnak), akkor ez úgy egyeztethető össze a szellemi termelési mód nem-kapitalista alapjellegével, hogy tulajdonból és 
hatalomból is mindenki (egyenrangúan) részesedik. 
{1635} Itt persze nyilván nem a „belátás” a döntő, hanem az értékrendszerek alakulása. Ha a társadalom értékrendjében a hangsúlyok 
eltolódnak a gazdaságcentrizmus felől, és a gazdaságot mindinkább csak a társadalmi alrendszerek egyikének tekintik, ez 
sokakat vezethet abba az irányba, hogy a gazdasági haszon helyett másfajta „hasznokat” preferáljanak. (Ilyen mozgás magán a tőkés 
társadalmon belül is kimutatható: régóta ismert jelenség, hogy a tőkés családok harmadik nemzedékében a kultúra – nota bene 



a szellemi termelés – értékei már gyakran erősebbek, mint a gazdasági motivációk). Másrészt a gazdaságcentrizmus önmaga 
ellen is fordul, mivel a kapitalizmus mai világában könnyen felismerhető, hogy a tőkés rendszer egyre kevésbé gazdaságos: elosztási 
rendszere egyre irracionálisabb, s az állandóan növekvő lehetőségekhez képest termelési rendszere is rossz hatásfokú, és 
minden erőforrással pazarló. 
{1636} Toffler például úgy fogalmazza meg ezt a lehetőséget, hogy az új társadalmi forma hatalomátvételekor sor kerülhet 
erőszakra is, ha a második hullám képviselői merev ellenállást tanúsítanak, de csatlakozhatnak is hozzá, ahogy az első hullám 
legintelligensebb tagjai csatlakoztak a második hullámhoz (Toffler, 2001, p. 477). 
{1637} Az ifjú kapitalizmus annak idején anyagi előnyöket, anyagi hasznot kínált a feudális nemességnek, miközben korábbi hatalmi 
alapjukat (a születési kiváltságok szerepét) csökkentette. Akkor ugyanis egy olyan paradigmaváltás volt folyamatban, amely egy 
haszoncentrikus társadalmat hozott létre. Most viszont éppen e paradigma lezárultáról van szó, ezúttal tehát az új nem a nagyobb 
haszon, hanem más előnyök ígéretével vonzhatja magához az előző korszak uralkodó osztályának tagjait – olyan előnyökkel, 
amelyek viszont a most megszerveződő paradigmának alkotják lényegi vonásait. 
{1638} Figyelembe véve azt is, hogy számos tőkés számára mindez felértékelődhet, ha az alternatíva a „barbárok” elsöprő 
támadásának fenyegetése… 
{1639} Ebből a szempontból kétségtelenül igazuk van azoknak a Marx-kritikáknak, amelyek szerint nem lehet visszatérni a 
kapitalizmusnál egyszerűbb viszonyokhoz: az új formáció csak a kapitalizmusnál összetettebb rendszer lehet. Ha már látszanak a 
kiépített új – és igazán működőképesnek tűnő, a korábbiaknál még-differenciáltabb – struktúrák, ez azért lehet vonzó sokak 
számára, mert ha egy igazán demokratizált rendszerben nincsenek is kiváltságokat biztosító csúcspozíciók, a fokozott 
működőképesség, differenciáltabb kidolgozottság fokozott aktivitási lehetőségeket nyújthat, (és a ma csúcspozíciókban lévők 
jelentős részének ez önmagában is jelentős vonzerő). 
{1640} A rendi gyűlések helyébe lépő általános választójogra alapozott parlamentarizmus nem biztosít igazi hatalmat a 
munkásosztálynak, de kétségkívül demokratizálja a politikai rendszert; adekvát politikai formát ad az individuális 
munkaszerződéseken alapuló tőkés gazdasági rendszernek. Az, hogy mára eléggé általánossá vált a politika egész rendszeréből való 
kiábrándulás, egyben a „tömegtársadalom” kritikája (ez megfogalmazódik elitista oldalról is, mint a tömegek politikai 
döntésekre való alkalmatlansága; de progresszív oldalról is, amikor azt hangsúlyozzák, hogy a rendszer hibája az, hogy az 
emberek „tömegekké” degradáltan, s nem mint valódi szabad személyiségek vesznek részt a döntésekben: ez az utóbbi kritika 
viszont már azt is jelzi, hogy ebből a paradigmából merre felé vezet a kiút: az individuális választás általános jogát – a jelenlegi 
rendszer kiváltságképző elemének általánossá tételével – a tulajdonlás általános jogával kiterjesztve lehet új tartalommal 
feltölteni). 
{1641} A tőkés társadalom melletti egyik leggyakoribb érv, hogy a tőketulajdon a fejlődés erőteljes ösztönzője. Ha ez így van, rendkívül 
sok kihasználatlan tartalék van abban, hogy a tőkés társadalomban az emberek többsége nem rendelkezik ilyen tőketulajdonnal. 
(Egyesek szerint a fogyasztói társadalmak pazarlása alapvetően annak a kifejeződése, hogy a bérből és fizetésből élőknek – a 
társadalmak többségének – nincs módjuk a többletjövedelmet a termelésben hasznosítani. Lásd erről például már Seignobos, 
1938!). A tulajdon általánossá tételével a keletkező többletek a kapitalizmusbelinél sokkal magasabb hatásfokkal 
hasznosulhatnának. (Ha mindenki tulajdonos, ez magával hozza a „gazdatudat” előnyeinek általánossá válását, s ezek közt a 
haszon létrehozására való beállítódást is, ha azonban a rendszer nem engedi hogy „hasznot” mások kárára képezzenek, ez a 
haszon előállítására irányuló tulajdonosi törekvéseket /is/ alapvetően az innováció felé tereli). 
{1642} Ehhez persze az is kell, hogy ezek az eszmények egymásra találjanak azokkal a gazdasági-társadalmi potenciákkal, amelyek 
szintén kikerültek az adott formáció alapviszonyaiból, s éppen azért váltak potenciális alternatívává, mert – mint ezt egy 
korábbi fejezetben kifejtettük – az alapviszonyokon kívül tudtak fejlődni, megerősödni. (Ilyen volt az antikvitásban a polisz 
közföldjeihez képest „szabálytalan” földmagántulajdon, a feudalizmusban a feudális alapviszonyok szempontjából szabálytalan 
városi ipari-kereskedelmi tőkeképződés, és a kapitalizmusban az alapviszonyhoz képest szabálytalan szellemi munka). Az (adott 

koordináta-rendszerből kilépő) elveknek és a gazdasági-társadalmi alternatíváknak az egymásra találása egyúttal az 

új termelőmódot meghatározó szemléletnek és egy (anyagi javakat) termelő ágazatnak az összekapcsolódását is 

jelenti. (Ezért is jogos mindig termelési módokról beszélni). A feudalizmus akkor tudott kibontakozni, amikor a keresztény 



eszmények – eretnekségnek nyilvánítva az ezen eszményeket „értelmiségi-ezoterikus” irányba elvivő irányzatokat – 
összefonódtak a kisparcellás földműveléssel; a kapitalizmus ismert módon a kereskedelmi haszonelv és az ipar összefonódásával 
született meg, a szellemi termelési mód esetében pedig – erről is több ízben volt szó – akkor következik be ez a fordulat, 
amikor a „nembelit” tudatosan képviselő művészi-alkotói és társadalomkritikai szemlélet fonódik össze a szűkebb értelemben vett 
szellemi termeléssel, (technikai-tudományos) innovációval. 
{1643} A racionalitás a kapitalizmusban éppen azért ölti az „instrumentális ész” formáját, mert a szellemi termelést a tőke pusztán 
eszközként, a haszontermelés instrumentumaként használja, (s ezzel – legalábbis időlegesen – megfosztja azoktól a lényegi 
sajátosságaitól, amelyekkel a szellemi termelés – ha a saját természete szerint működhet – a természettel és a társadalmi egésszel 
való összhangot tudja biztosítani, vagy legalábbis folytonosan újratermelni). 
{1644} A termelés a természettel és társadalommal való összhangjának helyreállítása nagyon lényeges része a szellemi 

termelési módba való átfordulásnak (hiszen, mint a 4. fejezetben Hegel és Marx kapcsán szóba került: a termelésnek a 
természettől való elidegenülése,.a természetből magát „kidolgozó” embernek a természettel s ezzel önmaga természeti 
komponensével való szembekerülése az egyes embernek az őt a Nemmel összekötő szellemtől való elidegenülését is jelenti). 
Ezen a módon – a termelést a természettel és a társadalommal újra összhangba hozva – viszont az ipari termelés is fenntartható 
(és természetesen valamilyen formában fenn is tartandó, hiszen az ipar tárgyi javakat előállító tevékenységére ugyanúgy 
továbbra is szükség lesz, mint a mezőgazdaság élelemtermelő potenciáira). Az más kérdés, hogy az ipari termelés egész jellege 
nyilvánvalóan megváltozik. Megváltozik az is, hogy mi számít – ipari – produktivitásnak. A kapitalizmusban produktívnak 
tekintik azt is, ami – a hasznos tárgyak előállításán túl – a tőkésnek hasznot termel, jóllehet a termelés ezen része az önmagában 
vett termelési cél szempontjából nem-produktív pluszmunka; a szellemi termelési módban a pluszmunka nem a tőkésnek termel 
hasznot, hanem a dolgozónak élvezeti értéket. A tőke ezt, a szellemi termelési mód embere a haszontermelést tekinti 
„improduktívnak”. Mindez a termelés egész szerkezetének átalakulását (és a produktivitás fogalmának átalakulását is) feltételezi. 
Toffler felvetése szerint például : „A harmadik hullám kontextusában az olyan életstílus válik praktikussá, amely félig a cserére 
való termelésen, félig pedig a saját használatra való termelésen nyugszik” (Toffler, 2001, p. 300). „Egy elbocsájtott autógyári 
munkás, aki új tetőt készít a házára, vagy nagyjavítást végez a kocsiján, vajon ugyanúgy munkanélkülinek tekinthető, mint az, 
aki tétlenül ül otthon és futballmeccset néz a televízióban?” (Toffler, 2001, p. 306). 
{1645} A modernizáció temetése is elhamarkodott: szemtanúi lehetünk annak, hogy a posztmodernizmus gyöngülésével a 
modernizáció egyes kulcsértékei újraerősödnek; (már csak azért is, mert a tőke megpróbálja a dolgok menetét visszaterelni 
klasszikus uralmának keretei közé. Ez persze teljesen már nem sikerülhet). 
{1646} Az „információs forradalomnak” önmagában (tehát már a kapitalista termelési módon belül is) megvan ez a hatása, de az 
ipar jelentőségének és jelentésének lényegi átalakítását-átértelmezését, az ipari termelés új szerepének kialakítását az új termelési 
módba való átfordulás viheti végbe. 
{1647} Az ehhez vezető átmenet – a tudások lépcsőzetes bővülésének és a Nem tudása fokozódó diverzifikálódásának – fázisában: 
a pénz, áru nem tűnik el, de „ahogy az áruvá nem tehető princípiumok száma, illetve aránya nő a mindennapi ’tevékenység-
háztartásban’, úgy veszti el közvetítőként általános jelentőségét a pénz éppen aktuális formája, s marad érvényes pusztán e saját 
törvényei által uralt tartományokban” (Z. Karvalics, 2003, p. 63). 
A haszonelv – például az e fejezet 1628., vagy 1635. lábjegyzetében kifejtett módon – fennmaradhat a szellemi termelési mód 
társadalmában, mint a közvagyon (s azzal együtt a személyes tulajdon) gyarapításának mozgatóereje, de nem öncélú legfőbb 
mozgatóként, s alávetve a kizsákmányolás tilalmának. 
{1648} A hatalom, mint korábban kifejtettük, a tulajdonhoz hasonlóan fontos feltétele annak, hogy az egyes ember (vagy bármely 
közösség) a Nem képviselőjeként nyilvánulhasson meg (minthogy minden tulajdon és hatalom a Nem tulajdona és hatalma által 
tulajdona és hatalma az egyes embernek vagy közösségnek). Ebből következik, hogy a) a tulajdon és hatalom önmagukban nem 
negatív kategóriák; b) a nembeliség alapjára (vissza) helyezkedő társadalomban mindenkinek kell tulajdonnal és hatalommal 
(azaz hatóképességgel) rendelkeznie; c) de ez a tulajdon és hatalom nem irányulhat mások alávetésére (mások tulajdonának, 
hatalmának csorbítására). A hatalom vonatkozásában mindez a hatalom minden szintjén igaz: minden egyénnek, minden 
közösségnek, és a társadalom egészének is kell legyen „hatalma” (a Nem nevében való fellépésének lehetősége), de ez nem 



jelentheti sem más individuumok, sem más hatalmi szintek hasonló lehetőségének korlátozását: ami nem korlátozható, az 
éppen a másokat nem-korlátozó hatalomgyakorlás. (Visszatérve a közösség-ellenes devianciák kérdésére, ott éppen azért – és 
csak abban a mértékben – van joga a közösségnek korlátozni a deviáns egyént a maga hatalomgyakorlásában, mert – és 
ameddig – ő a hatalmát mások hatalmának korlátozásával próbálja megvalósítani. Ennek az elvnek az érvényesítése 
természetesen nem csak a korlátozó egyének, hanem a korlátozó közösségek, intézmények stb. hatalmának korlátozását is 
szükségessé teszi). 
{1649} A vállalati elkülönültség hozza létre a társadalomellenes (lényegében individualista) mechanizmusokat a tőkés vállalat 
esetében, de hasonló módon lesz partikularista az önigazgatott vállalat is, mert az össztársadalmi érdekek kívül esnek a 
láthatárán (Artner, 2008, p. 168). 
{1650} Gorz, (1997), p. 8. 
{1651} Touraine szemléletének sajátossága, hogy alapfogalma, a szubjektivitás lényegében olyan szabadságszükséglettel van 
összekapcsolva, amelynek nincs tartalma, (sem nem individuális, sem nem kollektív). Ezért ő – s ez az állítása nehezen 
tagadható – szükségszerű ellentétet lát az egyén és az összesség között. Ő maga egyszerre vallja valamiféle (az összességet 
képviselő) államiság és a szubjektum szabadságának szükségességét, az állam és a vele szembeni ellenállás szükségességét, s e két 
szempont – az egyén és a Nem – összeegyeztetéséért folytatott küzdelem (az egyént és a Nemet összekötő „szellemmel” 
munkálkodó) szellemi termelő adekvát pozíciója. Ezért a szellemi termelési mód megoldása valamiképpen éppen ebben az 
irányban képzelhető el. (Vagy legalábbis ebben az irányban is elképzelhető). A lényeg, hogy se az egyén, se a közérdek jogai, 
érdekei ne sérüljenek, a rendszert a mindkettőt figyelembe vevő kettős kiindulás jellemezze. „We need to begin to imagine an 
alternative legal strategy and framework: a conception of privacy that expresses the singularity of social subjectivities (not 
private property) and a conception of the public based on the common (not state control) – one might say a postliberal and 
postsocialist legal theory. The traditional legal conceptions of private and public are clearly insufficient for this task”. (Hardt–
Negri, 2004, pp.203-204). 
{1652} „A személyi számítógépek egy új populizmus reményét kezdték jelképezni, azt, hogy a polgárok összefoghatnak az 
információs források és a helyi kormányzat ellenőrzésére”. (idézi Nyíri Kristóf Turkle-t) „Annak idején ezek a remények talán 
koraiak voltak; ám alapjukban korántsem voltak félrevezetőek. Hiszen a komputerhálózatok ténylegesen olyan eszközzé 
válhatnak, melynek segítségével áthidalható az információs szakadék, amely az egyes egyének tudása és a társadalmi egész 
tudása között tátong”. (Nyíri, p. 94). „A politika területére alkalmazva ez annyit jelent, hogy komputerhálózatok segítségével 
elmélyíthető a részvételi demokrácia – aholis a komputer nem annyira szavazatokat számlál, mint inkább hozzáférhetővé teszi a 
releváns ismereteket. ’A demokratikus kormányzás lényegét nem a számtan teszi’ – írja Herbert A. Simon, ’hanem az informált 
konszenzus.(…) A komputer olyan eszközként lép a színre, amelynek segítségével a politika alternatívái egyébként 
elkézelhetetlen kifonomultsággal és részletességgel vizsgálhatók.’ (Simon: The Consequences of Computers for Centralization 
and Decentralization, in: Dertusos–Moses eds.: The Computer Age, p. 224)” (Nyíri, p. 94, 30 lj.). „A jelenkor embere (…) 
elvesztette ellenőrzését információs környezete felett. A komputerhálózatok – amelyek a kommunikáció technológiájának 
második alapvető megváltozását jelentik – lehetőséget kínálnak ama ellenőrzés visszaszerzésére.” (Nyíri, pp. 94-95). 
{1653} Lásd például Masuda, (1988), p. 99. 
{1654} Habermas többek között G. H. Meadre hivatkozik, aki szerint annak kritériuma, hogy mi a helyes, egyenlő az arra való 
rákérdezéssel, hogy „vajon minden érintett érdeket figyelembe vettünk-e?” (Kiem.: K. Á. – K.G) 
{1655} Bauman is erre az álláspontra hajlik. 
{1656} Touraine, (1995), p. 338. Hardt és Negri azért tartja utópistának Habermast, mert nem számol azzal, hogy tőkés viszonyok 
között mind a kommunikáció, mind annak résztvevői torzított alapokon nyugszanak. „For Habermas this lifeworld actively 
stands as an alternative, outside the system of instrumental reason and the capitalist control of communication. There is, of 
course a rationalist and moralistic echo that runs throughout this effort to divide the world of free and ethical communication 
from the system of instrumentality and domination a sense of indignation against the capitalist colonization of the lifeworld. 
This is where Habermas’s conception of ethical communication in a democratic public sphere appears completely utopian and 
unrealizable, however, because it is impossible to isolate ourselves, our relationships, and our communication outside the 



instrumentality of capital and the mass media.” (Hardt–Negri, 2004, p. 261). Ez az érv jogos kritika Habermassal szemben, aki 
– az adott viszonyokon finomító szociáldemokrata módján – pusztán ebbe helyezi reményeit, s az nyilvánvaló, hogy kapitalista 
viszonyok között a rendszeregész minden ilyen részterületi próbálkozást magához hasonít. De ez az érv elesne, ha a 
rendszeregész nem lenne kapitalista többé. Viszont továbbra is fennmarad az a kérdés, hogy vajon egy szellemi termelési 
módon alapuló társadalom tagjai összességükben képesek lennének-e a konszenzus létrehozására? 
{1657} Habermas, (1985), p. 54. 
{1658} E tekintetben nincs ellentétben Malletnek a posztkapitalista társadalomról több évtizede megfogalmazott víziójával. „A 
political revolution can modify the character of the ownership of the means of production, but it is not sufficient for modifying 
the nature of social relations. In order that management, not only of the means of production and exchange, but also of the 
society as a whole, cease to be the domain of a minority felt as oppressive by the majority, the political revolution must be 
accompanied by an equally profound social revolution, one in which the relations of ‘the governed’ give way to relations of 
egalitarian co-operation. The development of self-management as a substitute for administrative management does not result 
in a particular form of socialism, but is an absolute imperative for a socialist society”. (Mallet.1975, pp. 123-124). 
{1659} Habermas ezt úgy fogalmazza meg. hogy a hagyományos politikai hatásgyakorlás „stratégiai cselekvésével” szemben az ő 
általa preferált eljárás a „racionális motiválás a konszenzuskeresésre” (Habermas, 2001, p. 134). 
{1660} A szellemi termelési mód társadalmában (a polgári társadalommal szemben) az individuum azért rendelkezik erős (a polgári 
társadalombelinél ha lehet, még erősebb) jogokkal, mert a Nem tagja, (s a társadalom a nembeliség elvén nyugszik), s nem azért, 
mert az individualitást minden más érték fölé helyezik. 
{1661} Touraine hiányosnak tartja, de nem veti el Habermas elképzelését, hiszen az ő álláspontja szerint (is) a demokrácia pozitív 
tartalma a szubjektumban és az interszubjektív kommunikációban jön létre. (Touraine, 1995). 
{1662} De hasonló kontrollok korábban is nagyon lényeges elemei voltak a társadalmi integrációnak, az egyensúlyok 
biztosításának. Szó volt már például az antikvitásban a szenátus és a „nép” „kettős hatalmáról”, de az európai középkorban is 
egyház és állam egymás totalizálásának korlátozásával biztosította az európai civilizáció egyensúlyát. (Camus in Hankiss, 1998, 
p.142). 
{1663} Ez megfelel egy olyan társadalomképnek, amely megpróbálja összeegyeztetni a jelenségek ideáltipikus felfogásában 
rejlő igazságot a konkrét valóság(ok) igazságával; az önmagához mért abszolútum (és a másik egyoldalúság: az abszolútum 
tagadása, a relativizmus) helyett az abszolútumok egymás-általi relativizálásában gondolkodik. (Ez az állam vonatkozásában is 

az állam abszolutizálása helyett több „államszerű” képződmény kölcsönös kontrollrendszerének kiépítését jelenti). 
{1664} Ehhez szükséges a közvetlen közösségeknek és az átfogóbb társadalmi egységeknek az az egyensúlya, amire a hatodik 
fejezetben Turner elmélete kapcsán utaltunk, aki ezt az egyensúlyt communitas és societas viszonyaként fejti ki. 
{1665} A kontroll-rendszer egyébként nemcsak az állam vonatkozásában punctum saliens a szellemi termelési mód társadalmában. 
Ha könyvünkben minduntalan a három fő szellemi termelés fajta egyesítésének szükségességét hangsúlyoztuk, ez azt is jelenti, 
hogy ezek – az innováció, a társadalomirányítás és a társadalomkritika szempontjai – egymás állandó kontrolljaiként 
működhessenek. 
{1666} Egy-egy kultúra szellemi termelőinek „termékei” az adott kultúra kötőanyagai; a szellemi termelő még inkább „szerves 
értelmiségije” saját (nyelvi) kultúrájának, mint az egyes társadalmi rétegeknek. „Every individual intellectual is born into a 
language, and for the most part spends the rest of his or her life in that language, which is the principal medium of intellectual 
activtity. Languages of course always national – Greek, French, Arabic, English, German, and so forth – although one of the 
main points I am making here is that the intellectual is obliged to use a national language not only for obvious reasons of 
convenience and familiarity but also because he or she hopes to impress on the language a particular sound, a special accent, 
and finally a perspective that is his or her own”. (Said, 1994, p. 27). „the role of intellectuals is supposed to be that of helping a 
national community feel more of a sense of common identity, and a very elevated one at that”. (Said, 1994, p. 29). 
{1667} Ezt igen nehéz meghatározni, hiszen a felek legtöbbször a másik agressziójára hivatkoznak; ilyenkor egyrészt az agresszió 
minden fajtáját (a gazdasági-, kulturális terjeszkedést is) figyelembe kell venni, másrészt az többnyire kiderül, hogy melyik fél az 



erősebb, s – az osztálytársadalmakban érvényesített „erősebb jogával” szemben – a Nem szempontjából mindig a gyengébb 
jogainak védelme válik a fontosabbá. 
{1668} Vannak közös emberiség-érdekek és az emberi létet átszövő közös vonások, s bár ezek egy absztraktabb szinten jelentenek 
összekötést az emberek között, mint a közvetlen közösségek, de mivel valóságos közös érdekeken és vonásokon nyugszanak – 
csakúgy mint a nemzeti közösség – képesek arra, hogy valóságos identitástudat alapjaivá váljanak. Beck leírásában: „A közös 
vonások kikerülnek a megélt szubkulturális milliő spontaneitásából és ’ólmelegéből’, és a helyi kultúrákkal és 
életösszefüggésekkel szemben absztrakt jelleget kapnak.” Ez „megteremtheti az ’egyetemes’ lojalitás létrehozásának feltételét” 
(Beck, 1999, p. 455). 
{1669} A szellemi termelés élvonala óhatatlanul a centrumokban (csomópontokon) fejlődik ki, de a szellemi termelés rendszeréhez 
nélkülözhetetlen a sokközpontúság (országos-globális központok létrejötte a periférián is) és a központiság feloldódása (a 
periférián ugyanolyan színvonalú szellemi termelés kifejlődése, mint ami a centrumokban jellemző). 
{1670} Az egyenjogúság hiánya – a jelenlegi világállapot – egyszerre hat a kisebb egységek, például a nemzeti kultúrák 
gyengülésének irányába, s ugyanakkor növeli is ezek ellenállását a centrum homogenizáló törekvéseivel szemben. Mint Shils egy 
érdekes gondolatmenetében rámutat, e két ellentétes tendenciának közös gyökere van: a hátrányos helyzetbe kerülő kultúrák 
képviselői mindkét magatartással mintegy a fejlett centrumokat utánozzák: azzal is, ha mindinkább hasonulni próbálnak 
hozzájuk (s ez a centrumbeli minták átvételét jelenti a saját hagyományok és sajátosságok rovására); s – másképpen – azzal is, 
ha védik a maguk kultúráját, (hiszen ezt azért teszik, hogy ugyanolyan feltételekkel rendelkezzenek, mint a centrumok szellemi 
termelői, akik zavartalanul képviselik és terjesztik a maguk kultúráját). Ezért nem is pontos az az állítás, miszerint a fejlett 
centrumok már túl vannak a „kulturalizmuson” és a saját kultúra képviseletén „felülemelkedve” lényegében a racionális döntés 
elmélete jegyében cselekszenek (Touraine, 1995, pp. 359-360): ez a felszínen igaz, de mivel mögötte a fejlett centrumok 
helyzetükből adódó kulturális expanzionizmusa áll, ezért az állítás fordítottja is igaz, vagyis a valóságban éppen hogy a fejlett 
centrumok kulturalizmusa érvényesül, s a perifériák ezzel szemben próbálják a racionalitást érvényesíteni. A szellemi termelési 
módban az expanzióval szemben az állandó újjászerveződés válik a domináns mozgássá. Ez centrum és periféria viszonyaiban is 
gyökeres változást hoz. Ma ezt a viszonyt többek között az egyenlőtlen termelékenységi szintek fenntartása határozza meg. 
Hardt és Negri megállapítása szerint (lásd Hardt–Negri, 2001, p. 164), az egész mai amerikai szuverenitás-felfogás alapja a 
produktivitás, (ez a jellegzetesen expanzív jellegű – mert a mennyiség-értéken nyugvó – kategória); a szellemi termelési mód 
logikája azonban e területen is az egymással összemérhetetlen minőségek védelmét, egyenrangú képviseletét kívánja meg, (s 
vezet ezek hatásainak eredőjeként az összkép állandó átrendeződéséhez). 
{1671} A marxista hagyomány e folyamat gazdasági-politikai meghatározóira koncentrálva írta le a modern nemzet keletkezésének 
természetét. „In the identity, that is, the spiritual essence, of the people and the nation, there is a territory embedded with 
cultural meanings, a shared history, and a linguistic community; but moreover there is the consolidation of a class victory, a 
stable market, the potential for economic expansion, and new spaces to invest and civilize. In short, the construction of 
national identity guarantees a continually reinforced legitimation, and the right and power of a sacrosant and irrepressible 
unity”. (Hardt–Negri, 2001, p. 105). Ez azonban csak a nemzet polgári-kapitalista változata. A közös nyelven, hagyományokon 
alapuló kulturális-emocionális közösség jóval korábban létezik, s a modern nemzetben csak ez ölt egy, az adott termelési 
módra, a kapitalizmusra jellemző formát. „A modern nemzetet olyan társadalmi nagycsoportként határozhatjuk meg, mely a 
piacgazdálkodás és egyenlőtlen iparosítás viszonyai között mint kommunikációs és érdekközösség jön létre. A 
kommunikációbeli közösség viszont aligha tartható fenn az úgymond történelmi emlékek közössége nélkül. A történelmi 
közösség élménye persze ott ébred föl, ahol a társadalom tagjait neveltetésük, kultúrájuk, életmódjuk a jelenben is összefűzi; a 
nemzeti összetartozás érzése azonban csak ezen élménnyel válik teljessé. A nemzeti közösség ugyanakkor reflektálatlan 
attitűdök s jelesül egyfajta nemzeti mentalitás – ’nemzetkarakter’ – közösségét is jelenti”. (Nyíri, 1989, p. 11). {Hogy a nemzet} 
valóban szubjektumként működhessen: ehhez nem elég törvények, életstílusok, normák megtanulása, kell a kollektív emlékezet 
is, amelyet a jelenbe transzformálhatnak (Touraine, 1995, p. 298). Szétszakadt nemzet nem szubjektum. A hagyományoktól 
elvágott ember: passzív, kiszolgáltatott fogyasztó. (Touraine, 1995, p. 350). Mindebből az is következik, hogy – mint erre már a 
1618. lábjegyzetben is utaltunk – a „nemzeti” közösséget nem jogos idejétmúltnak nyilvánítani, mint egyesek teszik; legfeljebb 



annak kapitalista formája az, amit kikezdett egyfelől a tőkés társadalom nagyobb – multinacionális – egységekbe szerveződése, 
másfelől amit valóban idejétmúlttá tehet – s a nemzeti közösségnek megint új formát adhat – egy új termelési mód kialakulása. 
{1672} Az etnikai problémák felerősödése az állam delegitimációjának elsőfokú jelzője – állapítja meg Wallerstein. (Wallerstein, 
1998, p. 56). 
{1673} Ahogy Said fogalmazza meg a szellemi termelőnek a nemzeti kultúrához való viszonyát: „To this terribly important task of 
representing the collective suffering of your own people, testifying to its travails, reasserting its enduring presence, reinforcing 
its memory, there must be added something else, which only an intellectual, I believe, has the obligation to fulfill. (…) For the 
intellectual the task, I believe, is explicitly to universalize the crisis, to give greater human scope to what a particular race or 
nation suffered, to associate that experience with the sufferings of others”. (Said, 1994, p, 44). 
{1674} Marxéknak a nemzet-elvet bíráló megjegyzései (konstruktív értelmezésben) a család kritikájához hasonlóan az adott 
(„burzsoá”) forma bírálatát, s nem a nemzet vagy a család értékének tagadását jelentik. 
{1675} Said Shilset idézve figyelmeztet a védekező nacionalizmus ilyen átcsapási lehetőségére (Said, 1994, pp. 35-36). 
{1676} „they can easily play an inverse role with respect to the interior they protect. The flip side of the structure that resist 
foreign powers is itself a dominating power that exerts an equal and opposite internal oppression, repressing internal difference 
and opposition in the name of national identity, unity, and security. Protection and oppression can be hard to tell apart”. 
(Hardt–Negri, 2001, p. 106). Ez azonban nem szükségszerű. Amikor e lehetőségre hivatkozva sokan a nemzeti érzésben eleve 
benne rejlő veszélynek tekintik az agresszív-elnyomó nacionalizmus lehetőségét, s ezért a nemzeti identitást eleve száműznék 
egy kívánatos társadalom viszonyai közül, ezzel a Nem potenciáinak szűkítésére szavaznak, ahelyett hogy biztosítanák e 
kulturálisan termékeny identitásforma nem-versenyelvű formájának kibontakozását. Ez a gondolkodás rokona a közösségelv 
jegyében a személyiség jelentőségének tagadását hirdető (ál-kollektivista) ideológiának. 
{1677} Ezek ellen védelmet jelenthetne a kisebb nemzetek összefogása, de az ilyen összefogási lehetőség elé éppen a 
világtársadalomban uralkodó versenyelv gördít nehezen leküzdhető akadályokat. (Szalai Erzsébet joggal nevezi például a kelet-
európai államok rendszerváltás utáni összefogásának elmaradását nagy kihagyott lehetőségnek). (Szalai, in: Krausz–Szigeti, 
2007). 
{1678} Maga a közösségszerveződés igen bonyolult. A társadalom közösségszerveződéseinek modellálására Vitányi Iván egy 
kétdimenziós értelmezési hálót használ. Egyrészt feltételezi, hogy a közösségszerveződésnek három foka van: az elsőfokú 
közösségek a „természetadta”-közvetlen közösségek, a másodfokúak közé tartozik a nemzet, a harmadfokú az emberiség. (Ehhez 
hozzá lehet tenni, hogy a másodfokú is elsőfokúvá válhat, ha az elsőfokú közösségek érzelmi-identitási mintái kapcsolódnak 
hozzá). A „harmadfokú” közösségek létrejöttének lehetőségét Vitányi is az (autonóm és szolidáris) értelmiséghez, tehát szellemi 
termelőkhöz köti. (Vitányi, 1995, p. 58). Másrészt megállapítja, hogy a társadalmi integráció abból a szempontból is kettős 
szerkezetben zajlik, hogy vannak holisztikus-integratív keretközösségek, és elkülönböződő pólusközösségek. A nemzet például 
keretközösség, de más nemzetek vonatkozásában pólusközösségként funkcionálhat. A lényeg az, hogy állandóan változik az is, 
hogy egy közösség inkább ebbe, vagy inkább abba a típusba sorolható. (Vitányi, 1995, pp. 26-27). Mindez az összefüggések 
viszonylag finom elemzését teszi lehetővé; igen fontos, hogy az egyes közösségek társadalmi-történeti szerepét ne statikusan 
fogjuk fel, mert nem csak szerepük, de a Nem szempontjából való „helyiértékük” is állandóan változik. 
{1679} Ez ma a világban eléggé széleskörűen érvényesül; mint Wallerstein megállapítja, a marxista antikapitalizmusnál sokkal 
szélesebb körű az ellenállás a kapitalista centrumokkal szemben, (ráadásul e mozgalmak egyértelműen dezintegráló mozgalmak: 
nem osztoznak a marxizmusnak abban a felfogásában, ami a kapitalista fejlődést relatíve pozitívnak értékelte). (Wallerstein, 
1998, p. 59). Ez egyfelől azt mutatja, hogy mára a kapitalizmusnak már azok a relatív pozitívumai is elkoptak, amelyekkel a 
tizenkilencedik században a haladás értékét fontosnak tartó szellemi termelő azonosulhatott, másfelől azt is bizonyítja, hogy a 
marxizmus a társadalom egyes fontos tényezőit nem vette figyelembe. 
{1680} Érzékletes példáját láthatjuk ennek a magyar 1848/49-es szabadságharcban. A magyar kormány nem dolgozta ki a 
nemzetiségekhez való viszony politikáját, így – miközben kifelé igazságos (kisnépi) harcot folytatott a nagyhatalmakkal szemben 
– a belső nemzetiségek egy része nem érezte biztosítottnak a maga érdekeinek védelmét. Jellasics (kisnépi) horvát hazafiként 
támadta meg Magyarországot, csakhogy ez az adott helyzetben elsősorban a magyar szabadságharc (nagynépi) leverőinek 



érdekeit szolgálta, (akik persze buzgón támogatták is a nemzetiségek ilyen felkeléseit). Hasonló helyzetben megfelelő 
megoldásnak csak az tekinthető, ha a belső kisebbségek érdekeinek védői egyszerre állnak ki saját jogaik védelme, és a külső 
„nagyokkal” szembeni közös ellenállás mellett. (Itt is érvényes azonban, hogy ennek a biztosítása elsősorban az „erősebb”, 
tehát a belső kisebbségeket magába foglaló egység felelőssége: a kisebbségektől reálisan csak akkor várható el a kettős 
jogvédelem szemléletének érvényesítése, ha a kifelé védekező „kisnép” többségi vezetése – a maga – „nagynépi” szerepében) is 
mindent megtesz azért, hogy ez az érdekszintézis megvalósulhasson). 
{1681} „Just as the concepts of singularity and the common in domestic law contribute to renewing the legal framework of social 
relations beyond the private and the public, providing for the cooperation of multiple singularities in freedom and equality, so 
too singularity and the common in international law furnish the only possible basis for our peaceful and democratic 
cohabitation of the planet”. (Hardt–Negri, 2004, p.208.) (Kiem. K. Á. – K.G.). 
{1682} Ezen alfejezet elején beszéltünk például a materialista ateizmus és az istenhit összeegyeztethetőségéről a szellemi termelési 
mód szemléletrendszerében. Az önszervező univerzum gondolata megfelelne a szellemi termelési mód (mint társadalmi formáció) 
szerkezetének, (amely egyenrangú és autonóm szellemi termelők hálózatát feltételezi), de ellentmondana a szellemi termelés 
kreacionista jellegének, amely feltételezi a termelés aktív alanyát. Ez az ellentmondás, (a szellemi termelés adekvát 

„termelési” szerkezete és a szellemi termelési mód adekvát társadalmi szerkezete között) a szellemi termelési mód 

alapvető ellentmondása, amelynek csak olyan világkép felel meg, amelyben a különböző értelmezési síkokon 

egymásnak ellentmondó elvek érvényesülnek. A lényeg az, hogy a társadalom egészében (és alapvető szervezőelveiben) 
ezek az ellentmondások egymással szintetizált formát öltsenek, s így ne egymást (s ezáltal az egész rendszert) romboló erőkként 
hassanak a társadalomban. (Amíg egy társadalom felívelő szakaszában van, ez a szintézis biztosítható, és létre is jön). 
{1683} „The social machine’s limit is not attrition, but rather its misfirings; it can operate only by fits and starts, by grinding and 
breaking down, in spasms of minor explosions. The dysfunctions are an essential element of its very ability to function, which 
is not the least important aspect of the system of cruelty. The death of a social machine has never been heralded by a 
disharmony or a dysfunction; on the contrary, social machines make a habit of feeding on the contradictions they give rise to, 
on the crises they provoke, on the anxieties they engender, and on the infernal operations they regenerate. Capitalism has learned 
this, and has ceased doubting itself, while even socialists have abandoned belief in the possibility of capitalism’s natural death 
by attrition. No one has ever died from contradictions”. (Deleuze–Guattari, 1990, p. 151). 
{1684} Visszautalva arra (lásd 1678. lábjegyzet), hogy a közösségek keretközösségként fogják össze tagjaikat, de pólusközösség voltuk 
dinamizálja őket, Norbert Eliasnak talán igaza van abban, hogy könnyebb lenne az emberiségnek egységként felfogni magát, ha 
lenne földönkívüli ellenség. Bár most is vannak ténylegesen az egész emberiséget fenyegető veszélyek, de Elias elemzése 
alighanem jogos abban a tekintetben is, hogy az emberiség mi-tudata egyelőre még lemarad az integrációk mögött. (Elias, 
1991). A szellemi termelési mód kifejlődésének az ilyen, (az egész emberiségre kiterjedő) mi-tudat megerősödése 

egyszerre lehet feltétele és következménye. 
{1685} Láttuk már, hogy Žižek a fogalom kompromittálódása ellenére ezt a szót használja a kapitalizmuson túli társadalom 
megnevezésére – a hagyományostól igen eltérő értelemben. 
{1686} Bauman is, amikor kijelenti, hogy korai elsiratni a „nagy narratívákat” (Bauman, 2003, p. 200), ezt egy olyan 
demokráciafelfogással összekapcsoltan teszi, amelyben az állampolgár és a társadalom autonómiája egymást feltételezi. (Bauman, 2003, 
p. 202). Ha ugyanis a társadalmi szervezet alapjait e kettős autonómia képezi, ezzel újra előáll a „nagy narratíva” lehetősége. 
(Bauman azzal hozza összefüggésbe a „nagy narratívák” – időleges – eltűnését, hogy megszűnt az össztársadalmi eszközök és 
az élcsapat elit kapcsolata, így az elit nem képes többé a társadalom egészének megváltoztatásában gondolkodni. (Bauman, 
2003). A „nagy narratíva”, azaz a társadalom lényegi változtatása azonban a szellemi termelési módban nem az egészre irányuló 
(forradalmi vagy reform) mozgalmakon alapszik, hanem egyéni cselekvésekből áll össze, és azt feltételezi, hogy az egyén 
össztársadalmi súlyúvá válik, (ezáltal cselekvése társadalomontológiai értelemben erkölcsi jellegűvé lesz), s így bármely egyéni 
cselekvés (hogy éppen melyik, ez persze nem tudható) a pillangó-effektus révén össztársadalmi súlyra tehet szert, óriási 
jelentőséggel bírhat. 



{1687} Hegel azt írja: „A tudat számára az egyediség változatlanul háromféleképpen van összekapcsolva: először is a tudat maga 
ismét mint a változatlan lényeggel ellenkező lép fel, s vissza van vetve ama harc kezdetére, amely az egész viszony eleme marad. 
Másodszor azonban a változatlan mint egyediség jelenik meg a tudat előtt, úgy hogy az egyediség az alakja a változatlannak, 
amelyre átmegy ezzel az egzisztencia egész módja. Harmadszor önmagát találja meg, mint ezt az egyedit a változatlanban. Az 
első változatlan neki csak az idegen, az egyediséget elítélő lény. Mivel a második változatlan az egyediségnek olyan alakja, mint ő 
maga, azért harmadszor szellemmé lesz, megvan az az öröme, hogy önmagát találja meg benne, s tudatára ébred annak, hogy 
egyedisége megbékélt az általánossal”. (Hegel, 1973. p.114). Ezt úgy értelmezhetjük, hogy az első fokon az ember (mint 
gondolkodó egyén) szembehelyezi magával az objektív világot, az Egészet. De – a maga hasonlatosságára – azt is 
individualitásában (és individualitásokban) ragadja meg, ugyanakkor megértvén azt is, hogy az Egész törvényei minden 
egyediségben benne hatnak. Végül felismeri, hogy az individualitás az Egészben belőle magából jön, ő viszi bele, de mivel az Egész 
törvényei minden egyediségben benne hatnak, ez az általa bevitt individualitás is csak az Egész megnyilvánulása: az egyéni és az 
általános nincsenek ellentmondásban egymással többé. Minthogy ez a lépéssor minden szellemi termelés alapja, a szellemi termelés 
alapjára helyezett társadalomban ez a „megbékélés” egyedi és általános között már nem csak az emberi tudatfolyamatban jön 
létre, hanem a társadalmi viszonyok konstitutív lényegévé válik. (A szellemi termelési mód minden egyéne ily módon általános 
egyén, a szellemi mód társadalma pedig közvetlenül az individuumokból felépült társadalom lehet. Mindez – s ennek minden, a 
fentiekben ábrázolt szintetizáló következménye – nem ideális és abszolút harmóniát jelent, csupán a társadalmi lét olyan 
átrendeződési lehetőségét, amelynek során egy, a történelem során létrejött alapvető hasadás – annak igen sok 
következményével együtt – felszámolható). 
{1688} „Egy eljövendő társadalomban, amelyben az osztályok antagonizmusa megszűnt, amelyben nincsenek többé osztályok, 
nem a termelési idő minimuma határozza majd meg a használatot, hanem a tárgy hasznosságának foka fogja meghatározni a 
termelésére szentelendő időt” (Marx, 1959/2 MEM 4, p. 89), tekintve, hogy a szellemi termelés lényege szerint a világnak az 
ember számára hasznosabbá tételére irányul. 
{1689} Németh László – előbb a kapitalizmust, aztán az államszocializmust illető – kritikája szerint: „Az erőket kihasználó 
tizenkilencedik század felhasználta a munkát és visszautasította az egyéniséget; mozgóláncához elég volt a kezünk s lemondott 
a másik nyolc óra javára az agyunkról. (…) A század haladt, azonban a munka süllyedt. Előbb az ipar hullott bele a gyár 
darálójába, aztán sorra a szellemi foglalkozások”. (Németh, 1942/43, p. 9). „ Akik a társadalom átalakításáért küzdenek (…) 
úgy érzik, a forradalom az elosztás kérdése. Arányosítani kell a munkát, arányosítani a munka élvezetét; {de} az arányosítás 
mennyiségtani feladat, nincs köze a minőséghez. (…) Várom az embert, aki megszövegezze a minőség forradalmi kiáltványát”. 
(Németh, 1942/43, p. 11). 
{1690} Egy minőségelvű társadalom már csak ezért is csak az individualitás teljes kibontakoztatásán, (a Nem individuumokban 
való létezésének totális kiaknázásán) alapulhat. 
{1691} Kapitány–Kapitány, (2007), pp. 191–205. 
{1692} A fejlődés – írja Z. Karvalics László „a versenyelőny forrásává ma már azokat a tudásműveleteket teszi, amelyek 
segítségével az óriási adathalmazból kiválaszthatók a lényegesek, megfelelő módon történő értelmezésük és feldolgozásuk után 
pedig a döntéshozatali folyamatba integrálhatóak”. (Karvalics, 2003, p. 69). Ez jelen pillanatban még a tőke és a társadalmi 
hatalom szempontjai szerint – s túlnyomórészt még a mennyiségelvű társadalom mérési technikáira támaszkodva – történik. A 
szellemi termelési módban azonban – a tulajdon és a hatalom általánossá tételével – (a minőség és nem-minőség között is 
határt húzó) lényegkiemelésnek mindenki érdekeit szolgáló eszközzé kell válnia; mindenki érdeke, hogy a minőségemelkedés 
(úgy is, mint a Nem „fejlődése”, és úgy is, mint minden egyes egyén lehetőségeinek bővülése) ily módon tudatosan biztosított 
mindennapi hajtóereje legyen a társadalomnak. 
{1693} Mint már korábban jeleztük, jelen trilógia harmadik kötetében, a „Szimbolizáció”-ban igyekszünk leírni annak az 
eszközrendszernek a működését, amit a szellemi termelési mód társadalma a minőség megállapítására használhat. 
{1694} A fent adott meghatározást, miszerint a „minőségi” az, ami a Nem számára hasznos, még konkrétabb definíciókra is le 
lehet bontani. Például amikor Csíkszentmihályi Mihály azt írja, hogy „egy társadalomról akkor mondhatjuk el, hogy ’jobb’, mint 
egy másik, ha több embernek van módja arra, hogy élményei egybeessenek célkitűzéseivel”; vagy hogy ezek a tapasztalatok 



„minél több ember számára egyre komplexebb készségek felépítését tegyék lehetővé” (Csíkszentmihályi, 1997, p. 121); akkor 
individuálpszichológiai síkon közelít a (magasabb) minőség meghatározásához, de benne van a szellemi termelési mód 
minőség-felfogásának mindkét meghatározó eleme: az így definiált ’jobb’ társadalom azért ’jobb’, mert az egyén – és rajta 
keresztül a Nem – lehetőségeit gazdagítja; s úgy, hogy az egyúttal az (egyénen belüli) összhang fokozódását is jelenti. 
{1695} A családon belüli minősítésnek is van sok mennyiségelvű mozzanata, egészében azonban általában inkább a minőségelvű 
megközelítésen alapul, lásd az egyén önmaga lehetőségeihez való viszonyításának vagy az összhang követelményéből való kiindulásnak imént 
említett szempontjait. Arról nem is beszélve, hogy a család az egyén nembeliségének elsődleges közvetítője, s mint ilyen, a Nem 
számára való hasznosság értelmében vett minőségre vonatkozó elvárások képviselője is. (Annak aránya természetesen 
családonként eltérő, hogy az adott családban mennyire érvényesülnek a Nem számára való hasznosság elvárásai és az azzal 
ellentétes késztetések, s egyetlen család sem közvetít kizárólag a Nem szempontjából hasznos elvárásokat, de egyrészt az is 
állandóan mozgásban van, hogy mi is hasznos a Nem szempontjából, másrészt a Nem szempontjából legdestruktívabb 
közösségek is közvetítenek a Nem szempontjából hasznos elvárásokat is). 
{1696} P. W. Jackson „Life in Classrooms” (1968) c. könyvében bevezetett kategóriája. 
{1697} Az „osztályozás” kifejezés leplezetlenül mutatja célját: a társadalmi kasztok-osztályok (személyi összetételükben legfeljebb 
módosított, kisebb átmozgásokat lehetővé tevő) újratermelését. 
{1698} Egyes pedagógusok, sőt, egyes reformpedagógiai iskolák is nagymértékben már ma is (sőt, a történelem korábbi 
korszakaiban is) ezt a szemléletet érvényesítik-érvényesítették, ám ha el is kezdődhet a szemléletváltás az iskolában, a 
társadalom egész rendszerének ebbe az irányba való változása nélkül legfeljebb egyes embereket lehet „kimenteni” a rendszer 
nyomásai alól; az iskolai minősítő szemlélet minőségelvű átfordulása és a társadalom mennyiségelvű, skálázó-osztályozó 
tagolódásának felszámolása kölcsönösen feltételezik egymást. 
{1699} Bár az oktatási folyamat ma már nagymértékben gépesíthető, úgy véljük a személyes-közvetlen, verbális információ-átadás 
valamilyen módjára továbbra is szükség lesz. Ugyanis a személyes tekintély, és az általa végbevitt információ-közvetítés a 

gyerekben kialakuló önbizalom, az aktivitásra képes ego felépítésének modelljéül szolgál. (Az emberi gyakorlatban 
mindent számítógépesíteni kell, amit lehet, de éppen azért, hogy az emberek energiái felszabaduljanak a gépek által nem 
helyettesíthető humán funkciók ellátására.) S ha az iskola minősítő szerepéről beszélünk, a pontozások, tesztek gépi jellegű 
minősítő eljárásai helyett éppen a minősítés folyamatában kulcsfontosságú a tanár és diák interperszonális együttműködése, a 
személyes és kölcsönhatásként működő „nevelési helyzet”. 
{1700} Az oktatási rendszert időről-időre radikálisan átalakítják. E változások azonban egyrészt a modern oktatás kétszáz-
kétszázötven éves rendszerének alapjait érintetlenül hagyják, másrészt a legradikálisabbak sem alapulnak olyan koncepciókon, 
amelynek alapját egy új társadalmi rendszer (oktatási-nevelési szükségleteinek) konzekvensen és minden ízében végiggondolt és 
koherens víziója alkotná. A szellemi termelési mód kifejlett oktatási rendszere – ha lesz ilyen – nyilván minden ízében adekvát 
lesz a szellemi termelési mód társadalmi rendjével, legfőbb etikai premisszáival és legfőbb tudásszükségleteivel. Ám egy ilyen 
rendszert aligha célszerű „reformerként”, „íróasztal mellett” megtervezni. Nem feltétlenül rossz, ha egyes elemei részletenként 
jelennek meg a régi kereteken belül, s csak később állnak össze rendszerré. Egy még nem uralkodó termelési mód esetében nem 
látható előre, hogy milyen formák tudnak a legszervesebben illeszkedni a rendszerébe, arról nem is beszélve, hogy a különböző 
megoldások sokasága élhet „békésen” egymás mellett. Mindazonáltal – mint az élet egyéb területein is – a képzési-oktatási 
rendszer vonatkozásában is érdemes mérlegelni, hogy a tőkés termelési mód és a szellemi termelési mód versenyében melyik 
megoldás melyik rendszerrel tűnik adekvát formának. 
Vannak azután nyilván olyan megoldások is, amelyek valahol a két rendszer között helyezkednek el (nem lépnek ki a kapitalista 
szisztéma keretei közül, de olyan módosításokat visznek az oktatásba, amelyek átvezethetnek egy más alapokra helyezkedő 
szemlélethez). Aronson mozaik-módszere például érdekes kísérlet arra, hogy az individuum-centrikus iskola elmozdulhasson a 
nembeliség etikáján alapuló oktatási rendszer felé. Lényegében e módszer alapján írja Toffler is, hogy „a bizonyítvány nagy 
részét attól kéne függővé tenni, hogy az osztály mint egész, vagy azon belül valamilyen csoport milyen teljesítményt nyújt”. 
(Toffler, 2001, p. 378). Ez a módszer Aronsonék kísérleteiben elég jól bevált: mind a csoport gyengébb tagjait – a saját 
érdekükben is – segítő jobbakban, mind az ily módon segített gyengébbekben megerősödött a csoport iránti felelősség érzete, 



természetes volta, s a másokkal szembeni tolerancia; s egyúttal egy olyan új munka-szemlélet, amely a hálózatos-csomópontos 
szerveződésnek is példája. Önmagában ez a módszer is csupán egy elem, de éppen ilyen elemekből felépülhet az oktatás-képzés 
egy újfajta szemléleti rendszere. 
Egy másik javaslat az iskolának az élettől való elidegenedését oldaná. Egy hatékony társadalomban a szocializáció folyamata nem 
különül el annyira a mindennapi élettől, mint ahogy az az elmúlt évszázadok iskoláiban kialakult. Az iskola már nagyon régóta 
úgy hangoztatja az „életre kell nevelni” eszményét, hogy sem a társadalom legfőbb termelési folyamataiba, sem a mindennapi 
életbe nem kapcsolja be közvetlenül a gyerekeket: steril módon legfeljebb egy-egy „az élethez kellő”, de attól gondosan 
elválasztott tudásfajtát kínál nekik. Ez vonatkozik a „tudomány”-alapú tárgyakra is, de az sem igazán „életszerű”, amikor az 
iskolában „háztartási ismereteket” oktatnak, vagy amikor – mint Magyarországon a hatvanas években – gyárakban, egyéb 
termelőhelyeken tanítottak néhány órában „politechnikát” (oly módon, hogy annak semmi köze sem volt a valódi termeléshez, 
s ezért a termelőhelyeknek is csak értelmetlen plusz teendőt jelentett). Igazából annak lenne értelme, ha a gyerekek képzési 
időszakának szerves részét képezné egyrészt a mindennapi gyakorlati ismeretek otthoni, szülők, ismerősök általi oktatása (ami 
az esetek egy részében magától is megtörténik, de sok gyerek kimarad belőle), nem mint „tantárgy”, hanem mint természetes és 
rendszeres bekapcsolás különböző teendők ellátásába; másrészt a termelésben való közvetlen és valóságos részvétel. Igencsak 
megfontolandó Z. Karvalics László és Vietorisz Tamás javaslata, mely szerint a képzés színtereinek szerepet kell vállalniuk – s 
már most is szerepet vállalhatnának – (lokális, országos, vagy bármilyen a világban elvégzendő) termelési (tudományos) 
feladatokban, melynek során a gyerekek (felnőttek által ellenőrzött, felnőttekkel együttműködő, és persze az életkori 
sajátosságaik megszabta lehetőségek keretein belül maradó) munkája valóságos termelési (tudományos) eredmények formájában 
adna a gyerekeknek visszajelzést az emberi tevékenységek hasznosságáról, sikereiről és kudarcairól. (Néhány alternatív 
középiskola gyakorlatában egyébként már évtizedes tapasztalatok mutatnak hasonló irányba). Az életkori sajátosságok 
figyelembevétele nem szükségképpen jelenti azt, ami az elmúlt kétszáz év gyakorlata volt, hogy ugyanis a gyerekek világát el kell 
választani a felnőttekétől. Éppen ellenkezőleg: a természetes az, ha a gyerek a „világ tanulása” közben valóban a világ valóságát 
tanulja, és nem annak laboratóriumi, a konkrét élethelyzetektől elválasztott párlatát. (A világ valóságába a gyerekek nagy része 
persze így is nyer némi beavatást, de ez az esetek többségében azt jelenti, hogy a társadalomban alávetett helyzetű családok 
gyermekei számára a feladatok, amelyeket iskolán kívüli környezetükben kapnak, egyúttal az alávetettségre is szocializálják őket, 
az elithelyzetű családok gyermekeinek meg olyan „feladatai” vannak, amelyek felkészítik őket az elithelyzet átvételére. Ezzel 
szemben éppen arra lenne szükség, hogy az iskola olyan módon kapcsolja az élet valóságos feladataihoz a gyerekeket, hogy 
valamennyien a társadalom elsőrangúan fontos feladatvégzőivé szocializálódjanak, megtanulva azt, hogy az egyes embernek 
miként lehet része a világ legfontosabb teendőiben). A szerzők példájával élve, ha például a gyerekek olyan feladatokat kapnak, 
amelyek a fenntarthatóság problémáival foglalkoznak „a fenntarthatóságkutatási projektek aktív részeseivé tett tizenéveseknek a 
zsigereibe égeti a fenyegetés komolyságát és a szükséges változtatások iránti felelősséget”. (Vietorisz–Z. Karvalics, 2007, p. 30). 
Ez az elképzelés már csak azért is a szellemi termelési mód szellemében fogant gondolat, mert „a fiatal diákok autonómiájának 
tisztelete elengedhetetlen feltétele annak, hogy a mások autonómiáját tisztelő emberként nőjenek fel (…) ezt a megerősítést a 
diákok eredeti és kooperatív szellemi munkavégzéssel összeköttetésben kapják. Tapasztalataikban így a személyes autonómia és 
a kooperáció úgy jelenik meg, mint egy egységes társadalmi erőkifejtés két oldala. Ilyen tapasztalatok híján mai, konfliktusokkal 
terhelt világunkban sokkal valószínűbb lenne, hogy a személyes autonómiát és a kooperációt mint két kölcsönösen ellentétes 
lehetőséget érzékeljék” (Vietorisz–Z.Karvalics, 2007, p. 29). „A diákok számára (…) a modern oktatási-tudományos 
problémamegoldási folyamatokban való autonóm és kooperatív részvételnek nagy a jelentősége, mert ezek az ősi beavatási 
rítusokhoz hasonlóan egy életre szóló, rendkívüli beavatási élményt nyújtanak”. (Vietorisz–Z. Karvalics, 2007, p. 31). (Mielőtt 
bárkit is elborzasztana a „gyermekmunka” gondolata: úgy gondoljuk, a gyerekmunkát csak akkor kell antihumánusnak 
tekinteni, ha az a gyerek kizsákmányolását, ereje kiszívását és egyéb fejlődési lehetőségeinek megnyomorítását jelenti. A 
Karvalicsék által elképzelt munka nem kívánna többet a gyerektől, mint a tanulás mai formái, és természetesen legalább annyi 
teret hagyna a játéknak és a szabad gyerekkor egyéb normális tevékenységformáinak – s persze a tanulás egyéb formáinak is –, 
mint a mai képzési rendszer.) 



A tudományos és művészeti jellegű tárgyak oktatása is a jelenleginél sokkal szervesebben kapcsolódhat a mindennapi élethez. 
(Alternatív iskolák már ma is sikeresen alkalmazzák a hagyományostól eltérő olyan témabontást, amely nem tudományágak 
szerint bontja le a tudásokat, hanem életproblémákból kiindulva járja körül azoknak a ma elkülönült tudományágak által 
képviselt különböző – például biológiai, kémiai, fizikai, stb. – tulajdonságait). Az bizonyosnak tűnik, hogy ha a szellemi 
termelési módnak egyik legfőbb sajátossága a szintetikus szemlélet, akkor az oktatás is szükségképpen elmozdul az ilyen, a 
különböző tudástípusokat integráló formák felé. Minden tudásterület képviselői azt szokták hangoztatni, hogy az ő tárgyuk 
rendkívül fontos része az oktatásnak, s érveket sorakoztatnak fel amellett, hogy miért túl kevés az adott tárgy jelenlétének 
aránya az éppen érvényes tananyagban. Mindőjüknek igaza van, hiszen az emberi tudástípusok mindegyike nagyon fontos – és 
másra való. A modern korban a tudományterületek, tudástípusok eléggé kiegyensúlyozott rendszerévé építették össze az 
„általános műveltség” alapkínálatát, ha persze – már csak az új területek megjelenése folytán is – mindig találhatók is olyan 
fontos tudástípusok, amelyek nem szerepelnek a tananyagban. Úgy véljük, a szellemi termelési mód képzési rendszerének 
legalább ennyire sokoldalúnak kell lennie, legfeljebb – az előző bekezdésben említett, vagy más módon – összevonva, másként 
közvetítve a ma külön oktatott tudásokat. 
Amikor a huszadik század első felének ipari társadalmában Gramsci a technikai típusú tudás fontosságát tekintette a jövő 
korszerű oktatása alapjának, akkor is eljutott ahhoz a gondolathoz, hogy a különböző tudások csak együtt lehetnek igazán 
funkcionálisak. „A modern világban az új típusú értelmiség bázisát a technikai nevelésnek kell alkotnia, amely szorosan 
kapcsolódik az ipari munkához, legyen ez bármilyen primitív és kvalifikálatlan is (…) a technikától mint munkától eljut a 
technikáig mint tudományig, és a humanista történelemszemléletig, amelynek hiányában ’szakemberek’ maradunk, és nem 
leszünk ’vezetővé’ (ami szakember + politikus)”. (Gramsci, 1974, pp. 179, 180). Ami számunkra ebből a szellemi termelési mód 
„oktatáspolitikája” szempontjából használható gondolat, az a tudásterületek olyan egyesítése és/vagy egymásra vonatkoztatása, 
amely a három alapvető szellemi termelési forma egyesítésén és/vagy egymásra vonatkoztatásán alapszik; (amit itt Gramsci a 
„vezetővéválás” szükségességéről mond, az a mi fogalmaink szerint a társadalmi viszonyait alakítani képes, szabad akarata által 
irányított, aktív, „magáértvaló” szellemi termelő eszménye). 
A lényeg a műszaki-, természet-, és humán-, társadalmi tudományok egymással való megtermékenyítése, szemléleti 

szintézisük létrehozása, amely szintézisből nem maradhat ki a művészet sem: a művészeti tudásokat – hiszen mindegyik 
művészeti ág a világ megismerésének nagyon hatékony módja – feltehetőleg nem mellékes „készség-diszciplina” tárgyaként, 
hanem a tudományossal egyenértékű, és azzal egyesítendő megismerésmódként fogják a szellemi termelési mód oktatási 
rendszerében figyelembe venni. 
{1701} Az államszocializmus legdiktatórikusabb szakaszaiban oly jellemző, gerinctörő „önkritika”-kötelezettség ennek a 
szemléletnek konzekvens alkalmazása, és éppen azt szolgálta, hogy minden egyén ismerje el, s már a szocializáció első lépéseitől 
fogva tegye bensővé az egyén „közösség” alá rendelését. 
{1702} Csakis így képzelhető el valódi kollektív szubjektivitás: az eddigi „közösségi társadalmakban” mindig individuális 
szubjektumok – többször szó volt már arról, hogy ebben az értelemben egy párt is individuális – tolakodtak a „kollektív 
szubjektum” szerepébe; egy valódi kollektív szubjektum csak autonóm egyéni szubjektumokon keresztül létezhet. S ha – mint Marxtól 
Touraine-ig sokan hangsúlyozták – a kapitalizmus születése egyben a (modern) szubjektivitás születése is, a szellemi termelési 
mód születése az ilyen kollektív szubjektivitás születése lehet. 
{1703} És „az Istennek országa bennetek vagyon” állításával a Biblia szövege ki is mondta… 
{1704} Itt nem kell a viszonyokat újra meg újra gyökeresen felforgató „permanens forradalom” eszményére gondolni. A 
társadalom eddig is mindig állandó változásban volt, s az sem új fejlemény, hogy az emberek időről-időre tudatosan is 
törekszenek a megújításra. Az ismert pszichológus, Csíkszentmihályi Mihály egy kanadai indián törzs példájára hivatkozik, akik 
20-30 évente továbbvándorolnak, s kifejezetten azért, mert régi világuk már rutinszerűvé vált. (Csíkszentmihályi, 1997). A 
rutinszerűvé vált tevékenység – mint erről korábban szó volt – a szellemi tevékenység ellentéte. A szellemi termelési mód 
embere a lét „magától való” változásán kívül is, tudatosan is törekszik a viszonyok változtatására, jobbítására. 
{1705} Ezt a tapasztalatot Touraine úgy vonta le idézett művében, hogy a racionalizáció „mindig elitista”. (Ez annyiban feltétlenül 
igaz, – legalábbis az osztálytársadalmak viszonyai között – hogy a racionalizálók többnyire éppen társadalmi előnyök birtokában 



képesek „racionalizáló” programokat keresztülvinni). Ehhez az is hozzátehető, hogy a racionalizáció ugyanakkor többnyire 
irracionalizációt is jelent, mivel elfojtja mindazt, amit a maga nézőpontjából nem tart racionálisnak; minthogy azonban „a” 
racionalitásnak az is része, amit elfojtanak, ezzel egyrészt irracionális reakciókat váltanak ki azokból, akik racionalitásának 
szempontjait nem veszik figyelembe, másrészt a lehetőségek rombolásával-beszűkítésével saját racionalizáló programjuk is 
irracionális következmények sokaságába torkollhat. (Touraine a centrum-periféria viszonyban mutatja ki, hogy a centrumok 
racionalizáló-modernizáló törekvései milyen ésszerűtlenségeket okoznak a perifériákon, részben azok eltérő feltételei, de 
jelentős részben saját törekvéseik következtében is. /Touraine, 1995, p. 308/. Ugyanez kimutatható a társadalmak belső 
viszonyaiban, az elitek és a nekik alávetettek viszonyában is.) 
{1706} Ahogy a tőkés termelési folyamatban a létrejött áru már maga is „termelő” lesz (szükségleteké, további áruké), úgy a 
szellemi termelési módban az egyes szellemi megnyilvánulások (és az általuk létrehozott szellemi viszonyformák): a tanulás, a 
vita, stb. – például a bennük létrejövő új szellemi lehetőségek, új asszociációk, egymással új módon összekapcsolódó elemek 
révén – mindig új szellemi termelési aktivitás kiindulópontjává is válnak. 
{1707} Mészáros egyik írásában a következő módon fogalmaz: „az önkritika elidegeníthetetlen része az értelmiségi egyének 
tevékenységének (vagy legalábbis annak kellene lennie). Akármely nagy szellemi tevékenységre gondolunk, mindegy, milyen 
társadalmi környezethez kapcsolódik – legyen az például a hegeli filozófiai szintézis – az önkritikának kreatív része van benne”. 
(Mészáros, 2008/2, p. 99). Az „önkritika” itt talán nem a legszerencsésebb kifejezés – a diktatúrákban ehhez kötődő, az imént, 
a 1701. lábjegyzetben felidézett alárendelő jelleg miatt. Ha azonban azt vesszük figyelembe, ami itt Mészáros gondolatának 
lényege, hogy ugyanis az állandó áttervezés fontos része a szellemi (és erkölcsi) javak termelésének, akkor egy igen fontos 
szempontról van szó. Később (Mészáros, 2008/2, p. 114) azt mondja, hogy a tudatosság, az önkritika, az ellenségeskedés 
meghaladása, a társadalmi újratermelés hiteles tervezése olyan feltételek, , amelyek egymás nélkül nem valósulhatnak meg. (De 
amit ő itt „önkritikának” nevez, az nem más, mint éppen az ellenségesség meghaladása és a tudatosság érvényesítése). 
{1708} A kívülről irányítottság társadalma aláássa az emberek „filozófiai, vallási és pszichikai identitását” – az erkölcsi magatartás 
alapjait. Mint Brzezinski írja: „In the most advanced world the tension between ’internal’ and ’external’ man – between man 
preoccupied with his inner meaning and his relationship to the infinite, and man deeply involved in his environment and 
committed to shaping what he recognizes to be finite – prompts an acute crisis of philosophic, religious, and psychic identity; 
the crisis is aggravated by the fear that man’s malleability may permit what was previously considered immutable in man to be 
undermined”. (Brzezinski, 1976, p. 53). 
{1709} Az „erkölcsi cselekvés” szerepe itt elválaszthatatlan az esztétikum szerepétől is. Ezek, mint az egyén és a Nem közti 
összeköttetést biztosító „szellemi mozzanat” meghatározó vonatkozásai a szellemi termelési módban válhatnak igazán az 
általános emberi gyakorlat megfelelő mértékben kiaknázott erőforrásaivá. Lukács György – akinek mint láttuk, ellentmondásos 
viszonya volt a szellemi termelési módhoz – éppen az esztétikum kutatása során jutott el olyan megfogalmazásokhoz, amelyek 
a leginkább közelítették a szellemi termelés lényegének megértéséhez (lásd például a szimbolizáció fontosságának vagy a munka 
teleologikus természetének kiemelt hangsúlyozását). A szimbolizáció és az etika között egyébként szintén igen lényegi kapcsolat 
van, amennyiben – mint erről részletesen is szeretnénk szólni a Szimbolizáció címmel tervezett kötetben – alapvetően éppen a 

szimbolizáció nyitja meg az emberi gondolkodást a lehetőségek közti szabad választás irányába. 
{1710} Ezért is vehette észre Marx is a tizenkilencedik század eszméinek születési folyamatában azt a tényt, hogy „a tevékeny 
oldalt elvontan a materializmussal ellentétben az idealizmus (…) fejtette ki”. (Marx, 1960/1, MEM 3, p. 7. – 1. Feuerbach 
tézis). 
{1711} Többször hangsúlyoztuk már, hogy az új társadalmak születésekor azok nyers formái embertelen alakban jelennek meg, s 
csak az adott formációnak, termelési módnak megfelelő etika kifejlődésével nyerik el igazán vonzó és évszázadokra termékeny 
kereteket biztosító alakjukat. A szellemi termelési mód a szellemi tevékenységen, s mint termelés, a tervezésen alapul. A 
társadalmi viszonyok előzetes megtervezése azonban az utópia szinonimája. Egyrészt indokolatlan – s a szellemi termelési 
móddal szemben álló kapitalizmus ellenérzéseit tükrözi – az „utópista” szitokszóként való alkalmazása; másrészt viszont az 
elvek és tervek valóságra való ráerőltetésének roppant veszélyei és emberellenes-ártalmas következményei vannak, s az 
„utópizmus” kritikájában ez is benne van. (A marxizmus utópizmus-kritikája az e veszélyekre való jogos figyelmeztetés mellett 



abból – a politikai elidegenedésből fakadó – centralizált szervezet-elképzelésből is fakad, miszerint az utópiák kiagyaltsága, a 
társadalomra ráerőltetett megalapozatlan, pusztán eszmei jellegű tervek valóságidegensége a szervezet „kollektív 
bölcsességével” küszöbölhető ki). Az államszocializmusban azonban kiderült, hogy az igazgatási-adminisztratív szellemi 
termelők bürokratikus szervezete önmagában nem hogy nem tudja kizárni ezt a „gyermekbetegséget”, hanem hatalmi 
alátámasztással még meg is sokszorozza annak káros hatásait. Egy társadalom gyermekbetegségeit csak a „felnőttkorba” lépés 
küszöbölheti ki, s az egyes társadalmak történetében a „felnőttéválás” éppen az adekvát etikai rendszer kifejlődésével 

következik be. 
{1712} Brecht bon mot-ja, az „előbb a has jön, aztán a morál”: féligazság. Az jogos, hogy kizsákmányoló ne prédikáljon morált, 
mert ő eleve megszegi a nembeliség parancsait. De ez nem jogosítja fel a „proletárt” sem az erkölcsi parancsok megszegésére. (Brecht 
egyébként ezt a szöveget – s így, mint az ő szemléletük kifejeződése, már igaz – „lumpenproletárok” szájába adja). 
{1713} Camus később korlátozza ezen állítás érvényességét, de véleményünk szerint erre a korlátozásra nincsen szükség. 
{1714} Camus Sziszifoszának döntése valójában nem etikai síkon zajlik. „Boldogsága” a rabszolga boldogsága. (A rabszolgáé, hiszen 
büntetése a túlvilágon a rámért sors rabszolgai kényszere alatt áll, s bár a rabszolgának is van annyi szabadsága – minthogy 
ember, s ezért a szabadság minimumától nem lehet megfosztani – hogy maga dönt arról, hogy újra megpróbálja, érvényes-e 
még az addigi törvény, s ebben a pillanatban nem nehezedik rá a kő súlya, s szubjektív akarata – könyvünk alapgondolatához 
híven mondhatjuk úgy is: lényének szellemi mozzanata – átmenetileg szabaddá is teszi; ez nem a Jó és Rossz közötti választás: 
aközött nem választhat, hogy az erkölcsi Törvény szellemében vagy ellene cselekszik). „Az élet célja a küzdés maga” pedig nem 
ér semmit az „ember, küzdj, és bízva bízzál” nélkül. Mert az ember „bízása” itt azt jelenti, hogy ha nem tudja is pontosan, hogy 
mi a Törvény, amiben bízhat, (s aminek választása vagy elutasítása az ember szabadsága), de tudja azt, hogy létezik. (Itt „a 
szabadság = a szükségszerűség felismerése” tétel egy újabb lehetséges olvasata tárul elő: a szabadság az „etikailag szükséges”, a 
világegyetem törvényei szerinti Jó választása). 
Sartre története nem cáfolja a „szabad akarat” létezését, mert maga az eldöntendő kérdés nem a szabad akaratot (legfeljebb a 
helyzetértékelő képességet) teszi próbára. A szabad akarat mindig az Isten és a Sátán országa közti választás. Sartre hőse csak 
szeretne, de nem avatkozik bele Jó és Rossz küzdelmébe. 
Hogy döntéseinknek mi lesz a következménye, nem feltétlenül tőlünk függ. Életünk-halálunk sem mindig. De a sorsunk (a hindu 
karma értelmében) igen. 
{1715} Az az érv, hogy még az olyan egyértelmű döntések is, mint a betegségek leküzdése, a természetes kiválasztási 
mechanizmusokba való beavatkozásként az ember ellen fordulhatnak (Karvalics, 2002) nem relativizálhatja az (emberi) élet 
védelmének elsődleges parancsát; kétségtelen, hogy az ember számos probléma megoldásával újabb problémákat hoz létre a 
maga számára, (sokszor éppen a Sartre-történet modellje szerint, vagyis ismereteinek korlátja következtében), de éppen ez a 
folyamat az (önépítő) emberi élet története a Földön, s e folyamatot éppen az tartja fenn, hogy van egy olyan imperatívusz, ami 
ezt a történetet mozgatja, s ez éppen az emberi Nem fennmaradásának (és ebből fakadóan védelmének) szükséglete. 
{1716} Mészáros István idézi Lukácsot a „Taktika és Etikából”: „vannak helyzetek – tragikus helyzetek – amelyekben lehetetlen 
úgy cselekedni, hogy bűnt ne kövessünk el, de (…) még ha két bűn között kell is választanunk, akkor is van még mértéke a 
helyes és nem-helyes cselekvésnek. Ez a mérték: az áldozat. És ahogy az egyén két bűn között választva akkor választ helyesen, ha 
alacsonyabb rendű énjét áldozza fel a magasabb rendű, az eszme oltárán, ugyanúgy fennáll ennek az áldozatnak mérlegelő ereje a 
kollektív cselekedetek számára is, csakhogy itt az eszme, mint a világtörténeti helyzet parancsa, mint a történetfilozófiai hivatottság ölt 
testet”. (Lukács: Utam Marxhoz, Magvető, Bp., 1971, pp 196-197; idézi Mészáros, 2009, p. II/37). Ez látszólag hasonlót állít, 
mint mi, ám 1) fogalomhasználata mégis az individuáletika szintjén marad. A Jó és Rossz közti biztos választás lehetetlenségéből 
következő ellentmondás az individuumból kiindulva feloldhatatlan. 2) Nincs magasabb rendű és alacsonyabb rendű „én”: az 
egyén egyén-volta nem szemben áll nembeliségével, hanem magában hordja. 3) A világtörténeti helyzetnek nincs követhető 
parancsa (itt megint kibukik Lukácsból a pártkatona), csak a világegyetemnek, a „létezésnek” vannak az emberi Nem 
érdekeiben is megnyilvánuló Törvényei (de az előző állításból következően ezek nem állnak szemben az egyes ember 
„énjével”). 4) Az „áldozathozatal” csak hatalmi gondolkodásban (a hatalom szolgáitól elvárt) érték (lásd ennek 
legszélsőségesebb példájaként Ábrahám áldozatát); a látszólag „önfeláldozó” döntés etikailag semmit sem ér, ha nem esik egybe 



az ember szabad, egyúttal önmagát, saját érdekeinek megvalósítását is választó szabad akaratával. 5) S ami a leglényegesebb: 
nem igaz, hogy van olyan helyzet, amikor két „bűn” között kell (mert csak két bűn között lehet) választani. Előfordulhat, hogy 
egy, a Jó melletti döntés a Rosszat eredményezi, de a „bűn” választása (s a „kisebb bűn” is bűn, ha „bűnnek” a Nem érdekeinek 
ártalmasat értjük) mindenképpen nembeliség-ellenes, tehát mindenképpen rossz választás. Mint a hatodik fejezetben szó volt 
róla: az „eredendő bűn”, az ember elkerülhetetlen bűnösségének gondolata egy olyan szemlélet kifejeződése, amelyben minden ember 
hierarchikus alárendeltségben van. A bűn létezésének tagadása viszont anarchikus káoszt eredményez. A „bűn” relativizálása 
individualizmus: egy olyan szemléletet tükröz, amelyben bárki alárendelhet magának másokat, mindenki egyszerre „jó” és 
„rossz”, tehát mindenki lehet fent vagy lent – de kell legyen fölé-, és alárendeltség. A szellemi termelési móddal adekvát 
etikában van „bűn”: az, ami árt a Nemnek, de az ember nem feltétlenül bűnös, és senki sem végérvényesen bűnös: ez az etika ugyanis nem 
fogadja el az alávetettséget (Petőfi szellemében a „nem ismerek magamnál sem kisebbet, sem nagyobbat” alapján áll), és az 
ember szabad döntését (az alávetettségből való – minden pillanatban, minden döntésben újramegvalósítható – 
önfelszabadítását) tartja a kulcsmozzanatnak. A „bűn” tagadását és megtagadását. (Jézus azt mondja a bűnös asszonynak: senki 
sem vádolhat, én sem ítéllek el, de: menj, és ne vétkezz többé. Ez nem a mindenható jóságos mindent megbocsátása, hanem a 
felelősség, a szabad döntés ráruházása. Azt mondja: csak rajtad áll.). 
{1717} Már ma is látszik például az üzem, mint termelőegység háttérbeszorulása, s helyette a termelés hálózati rendszerekben való 
megszervezésének tendenciája. (Ennek megfelelően, mint Hardt megállapítja, a tőke elleni harc színtere is áthelyeződött a 
gyárakból a nagyvárosokba /Hardt, 2009/ – ez azt is mutatja, hogy az alapvető viszonyok ma már nem szűk értelemben 
„termelésiek”, hanem megindult a termelés és a társadalmi-együttélési viszonyok összeolvadása, a termelés mindinkább 
közvetlenül is „társadalmi viszonyok termelése” is. Az más kérdés, hogy a szellemi termelési módban feltehetőleg a nagyváros 
is – mint elidegenült, túlfutott, a Nem számára korántsem optimális életforma-színtér, különböző, a társadalmi viszonyok 
javítását célzó szellemi termelési aktusok eredményeképpen – le fog bomlani). 
{1718} A közvetlen beépítés lehetetlensége még magukra az emberi vágyakra is érvényes, hiszen azokat is a tőkés termelőmód 
alakította a maga szükségletei szerint. (Az esetek jelentős részében egyrészt leegyszerűsítve, lecsupaszítva, „lebutítva” azokat a 
legprimérebb, ösztönszintű törekvésekre, másrészt a tőkés termelés kínálata szerint terelve-irányítva; s végül harmadrészt 
megfosztva őket nembeli tartalmaiktól, s így oly mértékben individualizálva, hogy – nem feltétlenül szándékolt 
következményként – e vágyak ma már nagymértékben centrifugális, a társadalmat bomlasztó erőként hatnak a társadalomban). 
A munkásosztályt fetisizáló szemlélet, amely a munkásságot közvetlenül, bérmunkás helyzete megszüntetése nélkül próbálja 
felszabadítani, nem véletlenül talált egymásra a huszadik század közepén az „elnyomott vágyak”, ösztönök felszabadítása (és 
mederbe terelése: szublimálása) által ható freudizmussal. Ez a koncepció megtalálta a maga társadalmi kifutását az így tekintett 
vágyakat ki is elégítő „fogyasztói társadalomban”, de a szellemi termelési mód (ahogy az „elnyomott munkást” sem adott 
állapotában tekinti szabadnak, hanem azáltal teszi szabaddá, hogy kezébe adja sorsának alakítását, és szellemi termelővé 
változtatja); nem elégszik meg a primér vágyak, az adott (a kapitalizmus viszonyai által gerjesztett) törekvések kielégítésével, 
hanem szükségleteik alakítását is az egyének kezébe teszi, feladatukká emelve azok állandó fejlesztését. 
{1719} És nem feltétlenül a lejáratott „szocialista” jelzővel neveznénk meg az alternatívát… 
{1720} A „család” nukleáris családdá, önző individuumok (gazdasági) szövetségévé való leszűkítése például a polgári társadalom 
adekvát együttélési formája, s mint ilyen, feltehetőleg alapvetően átalakul. De a „családot” egészben az elnyomás eszközévé 
nyilvánítani (miként némely marxisták is tették) túláltalánosítás; mint ahogy a polgári családformában kifejlődött (a Nemet 
gazdagító) intimitás-szükséglet és az ehhez kapcsolódó bensőséges érzelmek sem tartoznak azok közé az elemek közé, 
amelyektől az új alapokon nyugvó társadalomnak meg kellene szabadulnia. Ha az új paradigmában az individuum helyett a 
Nem lesz a kiindulópont, ez szükségképpen mindennek a formáját és tartalmát megváltoztatja, de az egyszer kifejlett értékek 
mindig továbbvihetők. 
{1721} Ha Marx (többek között) azt tartja Adam Smith jelentős érdemének, hogy „felfedezte” az „általános munkát”, s éppen ez 
tette lehetővé, hogy a kapitalizmus minden addigi termelési módnál hatékonyabban, rugalmasan válthassa át az egyes ember 
munkáját – ha a tőkeérdekek úgy kívánják – egészen más típusú munkára; a szellemi termelési mód az átlépés, a 
konvertálhatóság még magasabb fokára léphet azáltal, hogy a „szellemi termelés” közös nevezője (amelyben egyesülnek a 



korábban csak külön-külön gyakorolhatott tevékenységformák) a kapitalizmusbelinél is nagyságrenddel nagyobb mértékben 
biztosítja a különböző tevékenységek közti átváltás – s ezzel a még hatékonyabb adaptáció – lehetőségét. 
{1722} Mint könyvünk elején felmerült, az is kérdéses, hogy egyáltalán a „termelés” fogalma értelmes marad-e; de ha nem értünk 
rajta egyebet, mint létfeltételeink előállítását, ez mindig meg fogja határozni az emberi életet, s ha minden létfeltétel nagyon 
csekély erőfeszítéssel rendelkezésünkre állna, s az ember felszabadulna egyéb tevékenységekre; az emberi aktivitás különböző 
formái akkor is az ember alapvető jellemzői lesznek, s óhatatlanul hatni fognak a létfeltételekre, óhatatlanul e létfeltételek 
termelésévé válnak. 
{1723} Az egységesítés-szabványosítás a bürokráciák eszménye – az államszocializmus bürokratáinak nem is volt bajuk a 
„termelési mód” kategóriával, (bár nem értették meg, vagy nem állt érdekükben megérteni, hogy mit – mi mindent – is jelent 
az, hogy egy új társadalmi formáció csak új „termelési módként” építhető ki). Annyit használtak belőle (a „termelési mód” 
fogalmat absztrahálva és elválasztva: a konkrét termeléstől), hogy „a termelési mód = termelőerők + termelési viszonyok”, s ezt 
úgy értelmezték, hogy a feladat – s természetesen az ő feladatuk – a társadalom szereplőinek és viszonyainak összehangolása. 
{1724} „aki a kollektív identitás alapjait megteremti, az egyrészt meghatározza ennek az identitásnak a szimbolikus tartalmát és a 
belőle fakadó célokat azok számára, akik vállalják vagy elhatárolják magukat tőle”. (Castells, 2006, p. 29). 
{1725} Ez egybevág azzal, amit az e fejezet 1568. lábjegyzetében idézett Castells a „tisztán kulturális” társadalom korszakának 
nevezett. 
{1726} Ezért szeretnénk trilógiánkat (a jelenlegit követő, utolsó kötetben) a szimbolizáció mibenlétének részletes feltárásával zárni. Ebben 
a monográfiában próbáljuk majd megválaszolni, hogy pontosan miképpen, milyen lépésekben megy végbe a szimbolizáció; 
milyen szerepet játszik általában az emberiség történetében, s mi lehet sajátos szerepe a szellemi termelési módban? 
{1727} Feltétlenül figyelembe kell venni ugyanis azt a tényt is, hogy a világ társadalma nem pusztán termelési módokban írható le, 
hanem sok egyéb módon is ábrázolható. Bár a termelési mód szerepét mi magunk meghatározóbbnak, lényegibbnek tartjuk, 
mint például a „civilizációk versenyét”, attól még kétségtelen tény a civilizációk önfejlődése is, s a világtársadalom alakulását ez 
is – miként sok egyéb tényező is – természetesen meghatározza. 


