
SZI GE TI AT TI LA

LUK ÁCS ÉS DEBORD: 
EL DO LO GI A SO DÁS ÉS SPEK TÁ KU LUM

Nem sok, csak egy pár iga zán lé nye ges szer zõ „bá bás kod ha tott” A spek tá -
ku lum tár sa dal ma va jú dá sá nál – Debord Saint-Jacques ut cai pi ciny la ká sa
dol go zó szo bá já ban He gel, Pas cal, Marx, Lautréamont és má sok szö ve gei mel -
lett a pol co kon ott volt – így szól a fá ma – Luk ács Tör té ne lem és osz tály tu da ta
is. Az per sze tud ha tó, hogy Debord már leg alább 1957-tõl ol vas ta Luk ácsot –
de azt, hogy Luk ács, il let ve Marx Luk ács-fé le új ra ér tel me zé se mennyi re hat ja
át a spek tá ku lum el gon do lá sát, Luk ács Debord-ra ki fej tett meg ha tá ro zó el mé -
le ti ha tá sát már ke ve seb ben vizs gál ták – ta lán Anselm Jappe-nek a je len le gi
elem zést is ins pi rá ló, ki vá ló Debord-monográfiája az el sõ olyan mun ka, amely
ezt a ha tást meg gyõ zõ en demonstrálta.1 Eb ben a ta nul mány ban ezt a ha tást,
pon to sab ban a luk ácsi el do lo gi a so dás és a debord-i spek tá ku lum el mé le ti-
fo gal mi össze füg gé se it ér tel me zem. Az el sõ sor ban a Szituacionista In ter na ci o -
ná lé ala pí tó ja ként, esszé író ként, eset leg film ké szí tõ ként is mert Debord mû vét
te hát – bár õ ma ga, Agamben ta nú sá ga sze rint, in kább stra té gá nak, mint sem
fi lo zó fus nak val lot ta ma gát – mint a mar xi áru fe ti siz mus to tá lis kor sza ká nak,
a tel jes sé vált el do lo gi a so dás, el kü lö nü lés tár sa dal má nak – a ta lán leg utol só –
nagy sza bá sú fi lo zó fi ai el mé le tét ol va som. 

A spek tá ku lum tár sa dal má nak debord-i elem zé se, akár csak elõz mé nye,
Luk ács el do lo gi a so dás-el mé le te is, egy ér tel mû en Marx áru fe ti siz mus-elem zé -
sé nek a to vább gon do lá sai. A ma guk mód ján – stí lu sá ban – mind ket tõ jük vál -
lal ja is ezt az el mé le ti ih le tést.

Luk ács már elem zé se el sõ mon da tá ban az „áru struk tú ra lé nye gé”-t lát ja az
el do lo gi a so dás ban meg nyil vá nul ni – utób bit ugyan itt még nem ne ve zi ne vén,
de elõ ze tes, so kat idé zett de fi ní ci ó ját már itt meg ad ja: „[...] va la mely vi szony,
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va la mely sze mé lyek köz ti kap cso lat do log sze rû jel le get s ily mó don ‘kí sér te ti es
tár gyi sá got’ ölt, ami azu tán a ma ga szi go rú, lát szó lag tel je sen zárt és ra ci o ná lis
ön tör vé nyû sé ge foly tán alap ve tõ lé nye gé nek, va gyis az em ber és em ber köz ti
vi szony nak leg ki sebb nyo mát is el fe di és eltünteti.”2 „[A]z áru fe ti siz mus prob -
lé má ja” – foly tat ja még ugyan ezen az ol da lon – „a mo dern ka pi ta liz mus ko rá -
nak sa já tos kér dé se”, amely ké pes „a tár sa da lom egész kül sõ-bel sõ éle té nek
befolyásolására.”3 (Az esszé egyéb ként, mint tud juk, tel jes egé szé ben idé zi az
áru fe ti siz mus ha ma ro san ál ta lunk is idé zett és elem zett mar xi le írá sát.) 

Ami Debord-ot il le ti, A spek tá ku lum társadalmának4 el sõ té zi se – A tõ ke
el sõ mon da tá nak evi dens détournement-ja, eltérítése5 – ugyan csak az áru fe ti siz -
mus ra mint a mo dern ka pi ta lis ta tár sa dal mak tel jes éle tét át ha tó je len ség re utal:
„Azok nak a tár sa dal mak nak a tel jes éle te, me lyek ben a mo dern ter me lé si mód
ural ko dik, mint óri á si spek tá ku lum gyûj te mény [Marx: mint „óri á si áru gyûj te -
mény”] je le nik meg.”6 De ta lán a könyv 36. té zi se fo gal maz za meg a legex-
plicitebben a fo gal mi ek vi va len ci át (bár sok más olyan té zist is idéz het nénk,
amely nek ugyan ez a meg fe lel te tés az imp li cit gon do la ti hát te re): „Az áru fe ti siz -
mus el ve [...] az, ami a spek tá ku lum ban ab szo lút mó don be tel je sül [...]”.7

Az itt kö vet ke zõ ér tel me zés szer ke ze te te hát a kö vet ke zõ lesz: a mar xi áru -
fe ti siz mus nak az ér ték kri ti kai értelmezését8 kö ve tõ en elõ ször Luk ács el do lo gi -
a so dás-elem zé sét, majd Debord spek tá ku lum-fo gal mát exp li cit álom, vé gül
mind ezt egy össze ha son lí tó, mind az el mé le ti ha tást, mind a debord-i el mé let
sa já tos sá gát, ere de ti sé gét fel mu ta tó, konkluzív elem zés fog ja zár ni.

*
In dul junk te hát ki – ma ga Marx jár így el A tõ ke el sõ fe je ze té ben – az áru

el sõ lá tás ra meg le he tõ sen ba ná lis nak tet szõ le írá sá ból. Min den áru két meg ha -
tá ro zott ság gal ren del ke zõ do log. Egy fe lõl, va la mely em be ri szük ség let ki elé gí -
té se ré vén, gya kor la ti ha szon nal bír – ez az áru hasz ná la ti ér té ke. Más fe lõl,
amennyi ben más tár gyak kal el cse rél he tõ, az áru egy sa já tos – vég ered mény -
ben a pénz ben meg tes te sü lõ – ér ték kel, cse re ér ték kel is ren del ke zik. (Pél dá ul
egy pár láb be lit já rás ra is hasz nál ha tok, de egy ve le egyen ér té kû do log ra is,
mond juk egy ka bát ra is el cse rél he tem.) Ah hoz, hogy két vagy több árut el cse -
rél jünk – lé vén hogy a hasz ná la ti ér té ke ik, il let ve az elõ ál lí tá suk hoz szük sé ges
konk rét mun kák össze mér he tet le nek – egy kö zös, az össze mér he tõ sé gü ket le -
he tõ vé te võ mér ték re, szubsz tan ci á ra van szük ség. (Pél dá ul egy pár láb be li =
egy ka bát = ... = X.) Ez a kö zös szubsz tan cia, il let ve ér ték a mar xi elem zés ben
nem más mint az abszt rakt mun ka mennyi sé ge, mely nek mér té ke a tar ta ma,
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va gyis az egy adott áru elõ ál lí tá sá hoz tár sa dal mi lag szük sé ges mun ka idõ.
(Nem egy konk rét áru nak az elõ ál lí tá sá hoz tény le ge sen szük sé ges egyé ni mun ka -
idõ rõl, ha nem ar ról az idõ mennyi ség rõl van itt szó, amely egy adott tár sa da lom -
ban, a ter me lõ erõk – a tech no ló gia – fej lett ség ének egy adott fo kán az adott áru
meg ter me lé sé hez át la go san szük sé ges.) A kü lön fé le konk rét mun ká kat az abszt -
rakt mun ka ekképpen te hát a tár sa dal mi lag szük sé ges mun ka idõ me rõ ben abszt -
rakt és el tár gyi a sí tott mennyi sé gé re re du kál ja. Ugyan ak kor a mun ká nak az a
pusz tán idõ be li, abszt rakt ve tü le te az áru ér té ké ben – vég ered mény ben: a ne ki
meg fe le lõ pénz mennyi ség ben, az árá ban – va lós sá vá lik. Az áru ér té ke, a pénz itt
te hát va la mi fé le rej té lyes mó don – amit ha ma ro san fel ol dunk – egy faj ta re á lis,
mi több, anya gi, em pi ri kus abszt rak ci ó ként (sic!) je le nik meg.

Tér jünk most át az áru fe ti siz mus köz is mert le írá sá nak az ér tel me zé sé re. 
A már oly sok szor idé zett és ér tel me zett – de a je len de monst rá ci ó ban mind az
el do lo gi a so dás, mind a spek tá ku lum fo gal má nak a meg ér té sé ben kulcs fon tos -
sá gú – passzus ban Marx ezt ír ja: 

„Az áru for ma ti tok za tos sá ga te hát egy sze rû en ab ban áll, hogy az áru for ma
az em be rek szá má ra sa ját mun ká juk tár sa dal mi jel le gét úgy tük rö zi vissza,
mint ma guk nak a mun ka ter mé kek nek tár gyi jel le gét, mint ezek nek a dol gok -
nak tár sa dal mi ter mé sze ti tu laj don sá ga it, en nél fog va a ter me lõk nek az össz -
mun ká hoz va ló tár sa dal mi vi szo nyát is úgy, mint tár gyak nak raj tuk kí vül lé te zõ
tár sa dal mi vi szo nyát. E quid pro quo [fel cse ré lés] ré vén a mun ka ter mé kek
áruk ká, ér zé ki leg ér zék fö löt ti, va gyis tár sa dal mi dol gok ká vál nak. [...] Csak
ma guk nak az em be rek nek a meg ha tá ro zott tár sa dal mi vi szo nya az, ami itt szá -
muk ra dol gok vi szo nyá nak fan tasz ti kus for má ját ölti.”9

Ahány szor te hát va la mely áru nak az ér té két („tár sa dal mi jel leg”-ét) mint -
egy ugyan ezen áru-do log ter mé sze ti – pon to sab ban: „tár sa dal mi ter mé sze ti” –
tu laj don sá ga ként ér zé kel jük – már pe dig az áru cse re tár sas gya kor la tá ban ál -
lan dó an ezt tesszük, még ha nem is tu da to san – va ló já ban az ér zé kel he tõ konk -
ré tum és az ér zék fe let ti abszt rak ció kö zöt ti be vett vi szonyt for dít juk meg: a
konk rét, ér zé kel he tõ tár gyat (az áru hasz ná la ti ér té két) a tár sa dal mi lag konsti-
tuált abszt rakt, ér zék fe let ti ér ték (a cse re ér ték) meg tes te sü lé se ként ér zé kel jük,
ke zel jük (va gyis az en nek az áru nak az elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges abszt rakt mun -
ka, az az tár sa dal mi mun ka idõ, az az, vég sõ elem zés ben: az en nek meg fe le lõ
pénz mennyi ség meg tes te sü lé se ként). Az áru ban te hát a konk rét mun ka az
abszt rakt mun ka, a hasz ná la ti ér ték a cse re ér ték att ri bú tu má vá vá lik. Ami pe -
dig a „fe ti siz mus”-nak a – Marx ál tal nyil ván va ló an a ko ra be li et no ló gi á ból, il -
let ve val lás kri ti ká ból köl csön zött – fo gal mát il le ti, egy az áru hoz va ló vi szo nyu -
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lá sunk kal té te le zett ana ló gi á ról van szó: az ún. „pri mi tív” tár sa dal mak kol lek tív
fe ti siz mu sá hoz ha son ló an az áru tár sa da lom tag jai tár sas vi szo nya i kat  élet te -
len dol gok ra (az áruk és a pénz „fé tis”-ei re) ve tí tik ki, hogy az tán sa ját tár sa dal -
mi éle tü ket is mint az ezek tõl a fé ti sek tõl füg gõ, azok nak alá ren delt tár sas vi -
szo nyo kat él jék meg. Lé nye ges ki hang sú lyoz ni, hogy az áru fe ti siz mus je len sé ge
Marx szá má ra nem csu pán a va ló ság meg for dí tott – ha mis – rep re zen tá ci ó ját
je len ti (te szem azt, ha gyo má nyos ideológiaikritikai hang ütés ben: az egyen lõt len -
ség re és ki zsák má nyo lás ra épü lõ va lós gaz da sá gi vi szo nyok el fe dé sét), ha nem
„ma gá nak a va ló ság nak a megfordítását”10: a ka pi ta lis ta áru tár sa da lom ban
ma gát a tár sa dal mi va ló sá got is a cse re ér ték és a pénz „re á lis abszt rak ci ói”
strukturálják.11

De mit is kell ér te ni itt ez en az el lent mon dás ként – contradictio in adjec-
to-ként – ha tó fo gal mi szer ke ze ten, mi lyen ér te lem ben le het egy ál ta lán „re á lis”
(em pi ri ku san va lós) egy (fo gal mi) „abszt rak ció”? Nyil ván va ló im már, hogy itt
nem gon do la ti abszt rak ci ók ra, ál ta lá no sí tá sok ra kell gon dol nunk: az abszt rakt
mun ka (és mér té ke: az abszt rakt idõ mennyi ség) olyan tár sa dal mi (az áru cse re
tár sas gya kor la tá ban kol lek tív mó don lét re ho zott és fo lya ma to san újraperfor-
mált) abszt rak ci ók, ame lyek a pénz ben em pi ri kus va ló ság gá vál nak – a pénz a
cse re ér ték tár sa dal mi abszt rak ci ó já nak a meg va ló su lá sa. A pénz, az áru tár sa -
da lom köz pon ti re á lis abszt rak ci ó ja össze ku szál ja a va lós, anya gi lé te zés és 
a men tá lis, fo gal mi abszt rak ció be vett dis tink ci ó ját il let ve vi szo nyát, hi szen va -
la mi olyas mi nek az anya gi, lát ha tó, kéz zel fog ha tó rep re zen tá ci ó ja, ami egy ál -
ta lán nem anya gi, ha nem abszt rakt – az áru ér té ké nek. 

Az ér ték re á lis abszt rak ci ó ja ugyan ak kor egy ben a tár sas vi szony rend szer
el ide ge ne dé sé nek a kö ze ge is. Pri vát, egy más tól el kü lö nült ter me lõk mun ká i -
nak tár sas jel le get egy áru tár sa da lom ban csak az áru cse re sze mély te len szfé rá -
ja tu laj do nít – ám ezt is csak utó la go san és kül sõd le ge sen, az ér ték egy ál ta lán
nem tár sas vi szo nyok ból abszt ra hált for má já nak a köz ve tí té se ré vén. Mi több,
ezek ben a tár sa dal mak ban ép pen a pénz ben meg tes te sü lõ, meg va ló su ló ér ték
vá lik az egyet len tár sas, tár sa dal mi kö te lék ké, más ként fo gal maz va – és ez ké -
pe zi majd mind Luk ács, mind Debord elem zé se i nek alap mo tí vu mát – az áru -
for ma, az ér ték nemcsak a gaz da sá got, ha nem a tár sa dal mi élet tel jes sé gét át -
hat ja, struk tu rál ja. Az em be rek szá má ra „itt a pénz va ló já ban úgy je le nik meg,
mint sa ját kö zös sé gi lé nye gük nek egy raj tuk kí vül lé te zõ do log ban va ló meg tes -
te sü lé se”, vagy mint „sa ját tár sas kap cso la ta ik materializációja”.12

Az áru fe ti siz mus ál tal vég hez vitt in ver zió te hát mély re ha tóbb, mint pusz -
tán a konk rét ér zé kel he tõ és az ér ték re á lis abszt rak ci ó ja kö zöt ti vi szony nak az
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áru ér zé ki ta pasz ta la tá ban tet ten ér he tõ meg for dí tá sa: mi vel tár sas vi szo nya i -
kat az ér ték re á lis abszt rak ci ó já ban ide ge ní tik el, az egye dek szá má ra sa ját szo-
cialitásuk is úgy je le nik meg, mint ami az ér ték au to ma ti kus ön moz gá sá nak
van alá vet ve. Az individumok kö zöt ti in ter ak ci ók va ló di szub jek tu má vá, ágen -
sé vé te hát ma ga az ér ték, a Marx ál tal oly kor „au to ma ta szub jek tum”-ként jel -
lem zett – a pusz tán a sa ját mennyi ség nö ve lé sé ben, a kor lát lan értékesülésben
ér de kelt – ér ték vá lik. (Az értékritikai ér tel me zés ben ezért, szem ben a klasz-
szikus mar xiz mus sal, a ka pi ta lis ta áru tár sa dal mat nem a tõ ké sek és pro le tá rok
osz tály an ta go niz mu sa hoz za lét re, ha nem for dít va: e két osz tály csak az áru, az
abszt rakt mun ka lo gi ká já nak kö vet kez mé nyei, az ér ték szub jek tu má nak il let ve
ágen sé nek a te remt mé nyei.)

*
Akár csak Marx nál, az áru Luk ács szá má ra sem pusz tán a gaz da sá gi szfé ra,

ha nem „az össz tár sa dal mi lét egye te mes kategóriája”13, amely nek „át kell jár -
nia és a ma ga má sá ra kell for mál nia a tár sa da lom éle té nek va la mennyi megnyil-
vánulását”.14 Ám de túl az áru for ma egye te mes sé gé nek az újravételén, tud juk,
hogy Az el do lo gi a so dás je len sé gé rõl szó ló esszé zse ni á lis – az egész kri ti kai el -
mé le ti tra dí ci ót meg ha tá ro zó – le le mé nye a mar xi áru fe ti siz mus-kri ti ka és a
mo dern vi lág ra ci o na li zá lá sa weberi te ma ti ká ja kö zött meg te rem tett el mé le ti
szin té zis. Az áru for ma – a cse re ér ték tár sa dal mi abszt rak ci ó ja – Luk ács nál
ezért a mo dern ka pi ta lis ta tár sa dal mak nak mind az ob jek tív, mind a szub jek -
tív as pek tu sa it, az az mind a mo dern in téz mény vi lág ra ci o na li zá lá sát, mind
pe dig a tár sa dal mi élet vi lág ezt kí sé rõ el do lo gi a so dá sát szer ve zi – és egy ben
explikálja. Az el do lo gi a so dás te hát az áru cse re abszt rak ci ó já nak és az üze mi
mun ka fo lya mat – to váb bá a jog és a bürokratikus ál lam ez zel ana lóg – ra ci o -
na li zá lás nak, va gyis az abszt rakt mun ka és ér ték re á lis abszt rak ci ó i nak mint
ob jek tív, a tár sa dal mi éle tet el ide ge nült dol gok ként ura ló fo lya ma tok nak a
szub jek tív as pek tu sa: egy olyan, a tár sa dal mi élet min den élet szfé rá já ra ki ter -
je dõ kon temp la tív ma ga tar tás, amely ar ra kész tet, hogy ön ma gun kat, de má -
so kat, tár sas vi szo nya in kat is, vég ered mény ben az egész tár sa dal mat mind
rész ele mek re szét sza kí tott, fragmentált do log sze rû tár gyi sá go kat szem lél jük.
Fon tos meg em lí te ni, hogy amennyi ben szub jek tum és ob jek tum va ló já ban
ugyan an nak a di a lek ti kus-tör té nel mi fo lya mat nak, az áru struk tú ra egye te mes sé
vá lá sá nak a két as pek tu sa, úgy Luk ács szá má ra – amint azt el do lo gi a so dás-
esszé má so dik, „A pol gá ri gon dol ko dás an ti nó mi ái” cí mû fe je ze té ben rész le te -
sen kifejti15 – ma ga a mo dern kri ti kai fi lo zó fia köz pon ti prob lé má ja, a szub jek -
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tum-ob jek tum du a li tás (a ma gán va ló do log kanti prob lé má ja) is a tu dat nak a ka -
pi ta lis ta áru tár sa da lom ál tal el do lo gi a sí tott struk tú rá já val ma gya ráz ha tó (nem
pe dig, csak hogy a leg je len tõ sebb ko ra be li ri vá lis filozofémát idéz zük, az ere den -
dõ lét fe lej tés új ko ri, karteziánus-szubjektivista lét tör té ne ti kor sza ka ként).

Luk ács te hát át ve szi, ám egy ben – a mun ka ra ci o na li zá lá sá nak weberi mo -
tí vu má val egy be ol vas va – át is ír ja az abszt rakt mun ka mar xi elem zé sét: az
áru cse re és az abszt rakt mun ka ál tal vég hez vitt abszt rak ció az áru ter me lé -
sé nek re á lis alap elv évé, va gyis a mun ká nak a mun ka fo lya mat kal ku lál ha tó -
ság ra be ál lí tott ra ci o na li zá lá sa ál tal végezvitt abszt rak ci ó já vá vá lik. A mun ka -
fo lya mat racionális-kalkulatórikus szét bon tá sa fel szá mol ja a ter me lés egy sé -
ges tár gyát,  „a ter mék szer ves-ir ra ci o ná lis, min dig mi nõ sé gi leg meg ha tá ro zott
egy sé gét”, oly mó don, hogy ezt az egy sé get – ko ráb ban, a prekapitalista ter me -
lés or ga niz mus ban – lét re ho zó szer ve sen egymásbafonódó rész mû ve le tek he -
lyé be he te ro gén, tér ben-idõ ben szét sza kí tott ra ci o ná lis rész mû ve le tek – bár ki -
szá mí tott, még is – óha tat la nul vé let len sze rû nek tû nõ egymásbakapcsolását
helyezi.16 Az így vég hez vitt abszt rak ció mind a mun ka fo lya mat ra ci o na li zá lá sá -
ra, mind e fo lya mat szub jek tív fel tét ele i re, il let ve kö vet kez mé nye i re ki ter jed: a
ra ci o na li zá lás „a mun ká sok mi nõ sé gi, em be ri-in di vi du á lis tu laj don sá ga i nak
egy re fo ko zot tabb ki kap cso lá sá”-val jár, mi vel „a mun ka fo lya mat egy re nö vek -
võ mér ték ben ta go ló dik szét abszt rakt-ra ci o ná lis rész mû ve le tek re, ami ál tal a
mun kás nak a ter mék hez mint egész hez va ló vi szo nya szét hull, és mun ká ja
egyet len, ön ma gát me cha ni ku san is mét lõ spe ci á lis funk ci ó ra redukálódik.”17

Ám a mun ka fo lya mat ra ci o ná lis le bon tá sa, il let ve a ter me lés egy sé ges tár -
gyá nak a szétszakítása „szük ség kép pen szub jek tu ma szét sza kí tá sát is jelenti”.18

Az el do lo gi a so dás-el mé let lé nye gi, ka pi tá lis mo men tu má hoz ér kez tünk, Luk ács
ugyan is ezen a pon ton ve ze ti be a mun ka ra ci o na li zá lá sa ál tal ki vál tott tár sa -
dal mi pa to ló gia el sõ szimp tó má ját, ön ma gunk el do lo gi a sí tá sát, a sa ját eg zisz -
ten ci ánk kal szem be ni el ide ge ne dést: „Az em ber sem ob jek tí ven, sem a mun ka -
fo lya mat hoz va ló vi szo nyu lá sá nak so rán nem úgy je le nik meg, mint an nak 
tu laj don kép pe ni hor do zó ja, ha nem me cha ni zált rész ként il lesz tõ dik be le egy
me cha ni kus rend szer be, amit már ele ve ké szen ta lál, mint tõ le tel je sen füg get -
le nül funk ci o ná lót, s ami nek a tör vény sze rû sé ge i be aka ra tá nak tel jes fel adá sá -
val be le kell il lesz ked nie. Ezt az aka rat nél kü li sé get még csak fo koz za, hogy a
mun ka fo lya mat egy re nö vek võ ra ci o na li zá lá sá val és me cha ni zá lá sá val a mun -
kás te vé keny sé ge is mind in kább el vesz ti te vé keny ség jel le gét, s va la mi fé le kon -
temp la tív ma ga tar tás sá lesz.”19 Az el do lo gi a so dás mint kon temp la tív ma ga -
tar tás nem kor lá to zó dik a mun ka, a ter me lés szfé rá já ra, ha nem a tár sa dal mi
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élet vi lág egé szét át hat ja: „mun ka ere jük nek sze mé lyi sé gük egé szé vel szem be ni
objektiválódása, mely már a mun ka erõ áru ként tör tént el adá sa kor [va gyis: a mun -
ka erõ nek az em be ri sze mé lyi ség egy sé gé tõl va ló el kü lö ní té sé ben – Sz. A.] vég be -
ment, tar tós és fel szá mol ha tat lan min den na pi va ló ság gá lesz, úgy hogy a sze mé lyi -
ség itt is a leg ki sebb be fo lyás sal sem ren del ke zõ né zõ jé vé lesz an nak, mi tör té nik
sa ját lé té vel, mint egy ide gen rend szer be be il lesz tett, izo lált részecskével.”20

A kon temp la tív ma ga tar tás nak ez a tár sa da lom min den élet szfé rá já ba va ló
be áram lá sa a tár sa da lom egé sze ra ci o na li zá lá sá nak a kö vet kez mé nye. A fél re -
ér té se ket el ke rü len dõ: ez nem azt je len ti, hogy az egész tár sa da lom egy nagy
üzem vol na, ha nem azt, hogy „az ipa ri üzem bel sõ szer ve zé si for má já”-ban
kon cent rált mó don „az egész ka pi ta lis ta tár sa da lom fel épí té se” nyil vá nul
meg.21 Az ipa ri üzem te hát a mechanizáció és a fragmentáció ál tal meg va ló sí -
tott ra ci o na li zá lás ál ta lá nos alak za ta, pa ra dig má ja, amely struk tu rá lis ana ló gia
ré vén egy sor más mo dern in téz mény ben – a jog ban, az ál la mi bürokráciában
stb. – is tet ten ér he tõ. (Va la hogy úgy, aho gyan Foucault-nak a Fel ügye let és
bün te tés ben ki fej tett ha ta lom elem zé se sem azt akar ja su gal maz ni, hogy a tár -
sa da lom egé sze egy nagy bör tön vol na. A bör tön – il let ve a Panoptikon, mint a
lát ha tó ság, a meg fi gyelt ség fo lya ma tos ál la po tát lét re ho zó szer ke zet – egy sze -
rû en az en ge del mes tes tek fe gyel me zé sé re, nor ma li zá lá sá ra irá nyu ló ha tal mi
tech no ló gia egy olyan ál ta lá nos sé má ja, alak za ta, amely kü lön bö zõ spe ci fi kus
in téz mé nyek ben, nemcsak a bör tön ben, ha nem az is ko lák ban, kór há zak ban,
gyá rak ban stb. is al kal maz ha tó.)

Az el do lo gi a so dás tár sa dal mi pa to ló gi á já nak egy má so dik as pek tu sa az
em ber nem csu pán fi zi kai, ha nem pszi chi kai, szel le mi ké pes sé ge i nek is az el -
do lo gi a so dá sa, va gyis egy, a tár sa da lom egé szé ben – nemcsak a mun ká sok, a
fi zi kai mun ka, ha nem a jo gá szok, hivatalnokok, új ság írók stb. immateriális,
szel le mi te vé keny sé gé ben is – ér vé nye sü lõ el do lo gi a so dott tu dat struk tú ra ki -
ala ku lá sa, amely ben „egy ké pes ség (vagy: ké pes sé gek egy komp le xu ma) a sze -
mé lyi ség egé szé tõl el ol do zó dik, ve le szem ben objektiválódik, do log gá, áru vá
lesz”22, „az em ber tu laj don sá gai és ké pes sé gei töb bé nem kap cso lód nak össze
a sze mé lyi ség szer ves egy sé gé vé, ha nem olyan ’dolgok’-ként je len nek meg,
ame lye ket az em ber ’birtokol’ és ’elidegenít’ ”23, s így vé gül ”saját objektivált és
do lo gi vá lett ké pes sé ge i nek funk ci o ná lá sá val kap cso la to san is kon temp la tív
at ti tû döt vesz fel”.24

Az el do lo gi a so dás-elem zés utol só meg em lí ten dõ as pek tu sa az interszub-
jektív, sze mély kö zi el do lo gi a so dás, az individuumok ato mi zá ló dá sa és izo lá -
ló dá sa a ra ci o na li zált mun ka meg osz tás és a sze mély te len áru cse re tár sa dal má -
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ban (el sõd le ge sen er re az as pek tus ra re fe rál majd, amint ha ma ro san meg lát -
juk, a debord-i „el kü lö nü lés” fo gal ma): „[...] a ter me lé si fo lya mat me cha ni zá -
ló dó le bon tá sa azo kat a kö te lé ke ket is szét té pi, me lyek a mun ka egyes szub jek -
tu ma it a „szer ves” ter me lés so rán kö zös ség gé fûz ték össze. A ter me lés me cha -
ni zá ló dá sa eb ben a vo nat ko zás ban is izo lált, abszt rakt ato mok ká te szi õket,
akik töb bé nem köz vet le nül-szer ve sen, nem mun ka tel je sít mé nye i ken ke resz tül
tar toz nak össze, el len ke zõ leg: össze füg gé sü ket egy re fo ko zot tabb mér ték ben
ki zá ró lag csak an nak a me cha niz mus nak az abszt rakt tör vény sze rû sé gei köz ve -
tí tik, amely be be le kell illeszkedniök.”25 A szer ves személyköziségnek a ra ci o -
na li zált mun ka és a cse re re á lis abszt rak ció ál ta li szét sza kí tá sá nak a vég sõ kö -
vet kez mé nye pe dig az lesz, hogy „a tár sa da lom egész éle te ilyen mó don szét -
por lik áruk izo lált cse re ak tu sa i vá [...].”26

Össze fog la ló an, az el do lo gi a so dás egy szin te ti kus de fi ní ci ó ja a kö vet ke zõ
vol na: a mun ka (és ana lo gi ku san: a mo dern tár sa dal mi élet tel jes in téz mény -
rend sze ré nek) a ra ci o na li zá lá sa, a tár sa dal mi éle tet el ide ge nült dol gok ként do -
mi ná ló asztrakciók, je le sül az abszt rakt mun ka és a cse re ér ték re á lis sá vált
abszt rak ci ói elõ ze te sen lé te zõ or ga ni kus egy sé gek, fo lya ma tok vagy vi szo nyok
(a mun ka ter mék, a mun ka fo lya mat, az em be ri sze mé lyi ség vagy személyköziség)
el do lo gi a sí tott rész ele mek re va ló szét sza kí tá sát, le bon tá sát – el kü lö nü lé sét, ír -
ja majd Debord – ered mé nye zik. És ez az ál ta lá nos el kü lö nü lés a ma ga so rán 
a tár sa dal mi pa to ló gi a ként ér tett el do lo gi a so dás nak olyan szimp tó má it ge ne -
rál ja, mint: ön ma gunk el do lo gi a sí tá sa, il let ve szét sza kí tá sa (az ön ma gunk kal
és sa ját ké pes sé ge ink kel szem ben té te le zett kon temp la tív ma ga tar tás), il let ve 
a tár sa dal mi élet vi lág fragmentációja, atomizációja.

*
A „spek tá ku lum tár sa dal ma” debord-i fo gal má nak köz ke le tû vul ga ri zá lá sa

sze rint az alap ve tõ en a mé di á kat, a kom mersz kul tú ra rek lám ipa rát kri ti zá ló
gyûj tõ fo ga lom vol na, ho lott Debord exp li cit mó don óv et tõl a fél re in terp re tá -
lás tól: „a tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök” csu pán a spek tá ku lum ál tal vá lasz -
tott le het sé ges tech ni kai tar tal mak egyi két je len tik, a spek tá ku lum „egy le szû -
kí tett as pek tu sá”-t, sõt, an nak „leg le nyû gö zõbb fel szí ni megnyilvánulásá”-t.27

Ta gad ha tat lan per sze, hogy Debord mû ve hem zseg a pro pa gan da és a rek lám,
il let ve a fo gyasz tás, a mo dern ur ba niz mus, a tu riz mus stb. lét re hoz ta spek-
takuláris pszeudo-élet „ké pi” ka pi ta liz mu sát le lep le zõ kri ti kai elem zé sek tõl
(vagy in kább: pél dá za tok tól). De a tö meg mé di ák és a spektakuláris pszeudo-
élet ké pei pusz tán csak a spek tá ku lum – konk rét sá gá ban is – abszt rakt di men -
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zi ó já nak a fel szí ni ef fek tu sai. A spek tá ku lum va ló já ban „az ural ko dó gaz da sá gi
rend képe”28, egy lé nye gi leg „ta u to lo gi kus” gaz da sá gé, amely nek „esz kö zei
egy ben a cél jai is”29 – a gaz da ság e ta u to lo gi kus „önmozgása”30 az ér ték au to ma -
ta, ömozgató szub jek tum ként mû kö dõ re á lis abszt rak ci ó ját idé zi. A spek tá ku lum
a kor társ áru tár sa da lom gaz da sá gá nak ön-rep re zen tá ci ó ja, en nek ide o ló gi ai
funk ci ó ja pe dig a gaz da ság ál tal el kü lö ní tett és el do lo gi a sí tott, fragmentált
(élet)világ illuzórikus új ra egye sí té se, a va lós vi lá got és az au ten ti kus tár sas
lé te zést he lyet te sí tõ ké pek passzív kon temp lá ci ó ja ál tal. Debord elem zé se
min de nek elõtt ez zel, a gaz da ság tár sa dal mi élet vi lá got át ha tó (és fõ ként:
eldologiasító), s azt a spek tá ku lum ban va ló ön rep re zen tá ci ó já val to ta li zá ló
funk ci ó já nak – utób bi már, meg lát juk, a sa ját el mé le ti ap port-ja – a mo tí vu -
má val író dik be le, a le he tõ leg tu da to sab ban, a mar xi-luk ácsi te o re ti kus szár -
ma zás vo nal ba.

A spek tá ku lum a tár sa da lom gaz da ság ál ta li dominációjának kor társ sza ka -
sza, amely ben, „a lét bir tok lás sá” va ló le fo ko zó dá sa ko ráb bi sza ka szát kö ve tõ en
„a bir tok lás tól a lát szás felé”31 va ló el moz du lás, „a tel jes em be ri, te hát tár sa dal -
mi élet lát szat ként va ló affirmációja”32 kö vet ke zik be. Bár „az au to nóm má lett
kép” „pszeudo-világa” „ki zá ró lag a kon temp lá ció tárgya”33, a spek tá ku lum
még is va la mi tel jes ség gel va lós nak – az elem zett tár sa dal mi-gaz da sá gi re á lis
abszt rak ci ók ér tel mé ben va lós nak – bi zo nyul: nem más, mint a tõ ke va ló sá ga.
Egy má sik Marx-el té rí tés – amely ben a spek tá ku lum a tõ ke, a kép pe dig a do -
log meg fe le lõ je – így fo gal maz: „A spek tá ku lum nem ké pek együt te se, ha nem
sze mé lyek ké pek ál tal köz ve tí tett tár sa dal mi viszonya.”34 Vé gül, a mû el sõ fe -
je ze té nek utol só té zi se – egy újabb Marx-el té rí tés: Marx a pénz rõl mond ja azt,
hogy a fel hal mo zó dás egy adott fo kán tõ ké vé vá lik – nem is le het ne, tö mör sé -
gé ben, explicitebb: „A spek tá ku lum a tõ ke, a fel hal mo zó dás olyan fo kán, hogy
kép pé válik.”35

A ka pi ta lis ta áru tár sa da lom ban az ér ték, a pénz re á lis abszt rak ci ói ma guk
vál nak – mint ezt fen tebb lát hat tuk – az egyet len tár sa dal mi vi szonnyá, kö te -
lék ké: a sa já tos tár sa dal mi kap cso la tok – az áru cse re – abszt rakt el do lo gi a sí -
tá sa ként, ob jek ti vá ci ó ja ként a pénz az em be rek szá má ra úgy je le nik meg, mint
„sa ját tár sa dal mi kap cso la ta ik ma te ri a li zá ci ó ja” (Marx). A spek tá ku lum en nek
az abszt rakt és el ide ge nült kap cso lat nak – a spek tá ku lum, még egy szer: nem
ké pek hal ma za, ha nem „tár sa dal mi vi szony” – egy újabb, ha úgy tet szik vi zu á -
lis ma te ri a li zá ci ó ja, egy az áru és a pénz ko ráb bi abszt rak ci ót ki egé szí tõ és be -
tel je sí tõ, de ugyan ak kor hoz zá juk ké pest magasabb rendû abszt rak ció. Az áru
abszt rak ci ó ját be tel je sí tõ, mi vel a spek tá ku lum tár sa dal má ban az áru vég hez -
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vi szi „a tár sa dal mi élet tel jes megszállását”36, ma gá ra vál lal ván „az em be ri lé -
te zés to ta li tá sát”, be le ért ve „a mun ká sok sza bad ide jét és em be ri mivoltát”.37

Magasabb rendû abszt rak ció to váb bá, mi vel a pénz, „a köz pon ti egyen ér ték,
va gyis a hasz ná la ti ér té kük ben össze mér he tet len kü lön fé le ja vak egy más köz ti
ki cse rél he tõ sé gé nek a rep re zen tá ci ó ja” ér tel mé ben vett pénz abszt rak ci ó já hoz
vi szo nyít va a spek tá ku lum ma gá nak a pénz nek egy faj ta ref lex ív, ön vo nat ko -
zó abszt rak ci ó ja: a spek tá ku lum mint „ál ta lá nos egyen ér té ke an nak, ami vé a
tár sa da lom egé sze le het és an nak, amit te het [...] olyan pénz, ame lyet csak
szem lé lünk, mi vel ben ne a hasz ná la ti ér ték to ta li tá sa az, ami már ki cse rél te tett
az abszt rakt rep re zen tá ció totalitására.”38

Az egy más tól el kü lö nült kon temp lá ló egye de ket illuzórikusan egye sí tõ lát -
szat-lé te el le né re a spek tá ku lum egy konk rét, ma te ri á lis abszt rak ció: „min den
par ti ku lá ris mun ka abszt rak ci ó ja, il let ve az összes sé gé ben vett ter me lés ál ta lá -
nos abszt rak ci ó ja tö ké le te sen ki fe je zés re jut a spek tá ku lum ban, amely nek a
konk rét lét mód ja ép pen ség gel az absztrakció.”39; a spek tá ku lum „egy Weltan-
schauung, amely va ló sá gos sá, anyag sze rû en ki fe je zõ dõ vé vált.”40 A spek tá ku -
lum te hát az árufetisiszta tár sa da lom egy konk rét abszt rak ci ó ja (Marxszal szól va:
egy „ér zé ki leg ér zék fö löt ti do log”), ben ne ma ga a konk rét tár sa dal mi va ló ság,
me lyet az ér ték, a pénz – s most már el sõ sor ban –, a spek tá ku lum re á lis abszt -
rak ció struk tu rál nak, ural nak, for dult meg, állt a fe je te te jé re: „Az áru fe ti siz -
mus, „az ér zé ki leg ér zék fö löt ti dol gok” tár sa da lom fe let ti ural ma az, ami a
spek tá ku lum ban ab szo lút mó don be tel je sül; itt az ér zé ki vi lá got ké pek olyan,
fö löt te lé te zõ vá lo ga tá sa he lyet te sí ti, mely ugyan ak kor mint a ki vált képp ér zé -
ki is mer tet te (f)el magát.”41 A spek tá ku lum „az élet konk rét megfordítása”42,
egy „va ló sá go san meg for dí tott vi lág”, amely ben ezért – s ez egy zse ni á lis el té -
rí té se He gel nek, aki a „ha mis”-ról mint az „igaz” moz za na tá ról be szélt – „az
igaz a ha mis mozzanata”43: az ér zé ki, va lós élet pusz tán csak az ér zék fö löt ti
abszt rak ció, a ha mis és inautentikus spektakuláris pszeudo-élet ins tan ci á ja,
„meg va ló su lá sa”. De meg va ló su lá sa ugyan ak kor a szó szo ros ér tel mé ben is,
mert a „a va ló sá got meg for dí tó spek tá ku lum va ló sá go san is lét re ho zott”, to -
váb bá, más fe lõl, „a meg élt va ló sá got anya gi sá gá ban áraszt ja el a spek tá ku lum
kontemplációja”.44 A spek tá ku lum nak mint el ide ge nült tár sa dal mi abszt rak ci -
ó nak va lós ki ha tá sai van nak a va lós tár sa dal mi élet re: „Ahol a va lós vi lág pusz ta
ké pek ké ala kul át, ott a pusz ta ké pek va lós lé te zõk ké, egy hip no ti kus vi sel ke dés
ha té kony mo ti vá ci ó i vá lesznek.”45 A spektakuláris pszeudo-élet ide o ló gi á ja a
szó tény le ges ér tel mé ben „ma te ri a li zá ló dik” (lásd a mû IX. „A ma te ri a li zá ló -
dott idelógia” c. fe je ze tét).
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A spek tá ku lum ere de te a vi lág és a tár sa dal mi élet egy sé gé nek, a sze mély -
kö zi kap cso la tok autenticitásának az el vesz té se, az el kü lö nü lés gaz da sá gi rend -
sze ré nek a tár sa da lom egé szé re va ló rá kény sze rí té se kö vet kez té ben. Az el kü lö -
nü lés [séparation – a fran cia ki fe je zés egy ben el kü lö ní tést is je lent het], a spek -
tá ku lum tár sa dal ma pa to ló gi á i nak köz pon ti fo gal ma egy ér tel mû en a luk ácsi
el do lo gi a so dás-fo ga lom meg fe le lõ je – il let ve to vább gon do lá sa. A 26. té zis ki -
vá ló an meg fe lel az el mé le ti ha tás de monst rá lá sá ra:

„Mun kás és mun ka ter mé ke ál ta lá nos sá vált el kü lö nü lé sé vel min den, az el -
vég zett mun ka te vé keny ség re irá nyu ló egy sé ges né zõ pont, és min den, a ter me -
lõk kö zöt ti köz vet len kommunikácó elvész.”46

„Mun kás és mun ka ter mé ke ál ta lá nos sá vált el kü lö nü lé sé vel”, va gyis – vissza-
vonatkoztatva a luk ácsi  elem zés hez – a mun ka fo lya mat nak a kal ku lál ha tó-
 ság ra be ál lí tott ra ci o na li zá lás ál ta li szét sza kí tá sá val, le bon tá sá val (ami kö vet -
kez mény: az áru cse re és az abszt rakt mun ka abszt rak ci ói a ka pi ta lis ta áru tár -
sa da lom ban az áru ter me lés re á lis alap el ve i vé vál nak), a mun ka fo lya mat szét -
sza kí tá sá val/el kü lö nü lé sé vel te hát „min den, az el vég zett mun ka te vé keny ség re
irá nyu ló egy sé ges né zõ pont”, va gyis a mun ka fo lya mat, s nem kü lön ben an nak
ter mé ké nek és szub jek tu má nak szer ves egy sé gei el vesz nek. Ami pe dig „a ter -
me lõk kö zöt ti köz vet len kom mu ni ká ció” ér tel mé ben vett el kü lö nü lést il le ti, a
spek tá ku lum nak mint a lé nye gi leg az el kü lö nü lés re, „az izo lá ció kör kö rös ter-
melésére”47, „az el ide ge ne dés konk rét gyártására”48 stb. épü lõ rend szer vissza -
té rõ elem zé sei nyil ván va ló an az el do lo gi a so dás interszubjektív as pek tu sá ra,
va gyis a tel jes tár sa dal mi élet nek az ato mi zált, abszt rakt individuumok köz ti
izo lált ter me lõ- és cse re ak tu sa i vá va ló „szét por lá sá ra” vo nat koz nak.

Az el do lo gi a so dás/el kü lö nü lés pa to lo gi kus kö vet kez mé nye i nek a Debord
ál tal le írt szimp tó mái ugyan csak homologikus vi szony ban van nak a Luk ács 
di ag nosz ti zál ta kon temp la tív ma ga tar tás sal – egy lé nye gi kü lönb ség gel:
Debord-nál a spek tá ku lum az el kü lö nült vi lág és tár sa dal mi élet illuzórikus,
ha zug új ra egye sí té sé nek fe lel meg („A spek tá ku lum új ra egye sí ti az el kü lö nül -
tet, de el kü lö nült ként egye sí ti újra.”49); az illuzórikus új ra egye sí tés a pszeudo-
világ és a pszeudo-élet spektakuláris ké pe i nek a kon temp lá ci ó ja ál tal va ló sul
meg. In nen kö vet ke zik, hogy a kon temp la tív ma ga tar tás ob jek tu ma – és egy -
ben az el ide ge ne dés kö ze ge – ná la im már nem a szét sza kí tott mun ka vagy a
tár sa dal mi élet fragmentált vi lá ga, ha nem az új ra egye sí tett vi lág és tár sa dal mi
élet spek tá ku lu ma. To váb bi korrolárium: az el do lo gi a so dás pa to ló gi á ja, az ön -
ma gunk kal és sa ját ké pes sé ge ink kel, to váb bá a má sok kal, a tár sa dal mi élet
egé szé vel szem be ni kon temp la tív ma ga tar tás mo da li tá sai is mind a spek tá ku -
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lum pszeudo-világán ke resz tül fej tik ki ha tá su kat. Ön ma gunk eldologiasítása
pél dá ul Debord-nál a spek tá ku lum ál ta li (ön)elidegenedésben jön lét re: „A né -
zõ el ide ge ne dé se a kon temp lált tárgy ja vá ra (amely sa ját ön tu dat lan te vé keny -
sé ge ered mé nye) a kö vet ke zõ kép pen nyil vá nul meg: mi nél in kább kon temp lál,
an nál ke vés bé él; mi nél kész sé ge seb ben is mer ön ma gá ra a szük ség le tek ural -
ko dó ké pe i ben, an nál ke vés bé ér ti sa ját eg zisz ten ci á ját és sa ját vá gyát. A spek -
tá ku lum nak a cse lek võ em ber rel szem be ni kül sõd le ges sé ge ab ban je le nik meg,
hogy tu laj don gesz tu sai im már nem a sa ját jai, ha nem va la ki má séi, aki szá má ra
rep re zen tál ja azo kat. Ezért nem érez he ti ma gát a né zõ se hol sem ön ma gá nál,
mert a spek tá ku lum min de nütt ott van.”50

Túl az egy ér tel mû Luk ács-ha tá son, az el kü lö nü lés elem zé se nyil ván nem
csu pán az el do lo gi a so dás pa to ló gi á já nak az újravétele, readaptációja – Debord
sa ját, a ké sei ka pi ta liz mus ko rá nak pers pek tí vá já ból to vább gon dol ja, sõt – és
eb ben rej lik ta gad ha tat lan fi lo zó fi ai ere de ti sé ge – a spek tá ku lum fo gal má ban
totalizálja és bi zo nyos – Luk ács tól el té rõ – ér te lem ben önreflexívvé te szi az el -
do lo gi a so dást.

Míg Luk ács nál az ipa ri üzem (il let ve a ben ne fo lyó ra ci o na li zált mun ka)
volt a ka pi ta lis ta tár sa da lom ál ta lá nos alak za ta, amely struk tu rá lis ana ló gi a -
ként a gaz da ság ál tal do mi nált tár sa dal mi élet szfé rák ban be kö vet ke zett el do lo -
gi a so dás elem zé sé re szol gált, Debord-nál im már ma ga az áru fo gyasz tás tár sa -
dal má nak a spek tá ku lum ál ta li el kü lö nü lé se, önelidegedése ke rül az elem zés
kö zép pont já ba. A spek tá ku lum tár sa dal má ra jel lem zõ áru bõ ség „a mun kás tól
már az együtt mû kö dés több le tét igényli”51, a tö me gek szá má ra „az el ide ge ne -
dett fo gyasz tás az el ide ge ne dett ter me lé sen tú li több let kö te les sé ggé válik”.52

Az áru fe ti siz mus gaz da sá ga te hát im már vég ér vé nye sen totalizálta a tár sa dal -
mi élet szfé rá kat, gyar ma to sí tot ta a mun ka vi lá gán kí vü li élet vi lá got, a fo gyasz -
tást és a “sza bad idõt” is, ezért a kri ti kai elem zés nek – nem kü lön ben a „szitua-
cionista” szubverzió kü lön fé le pra xi sa i nak – is a min den na pi élet, a vá ros élet te -
re i re kell irá nyul nia. A spek tá ku lum, il let ve az el kü lö nü lés fo gal ma i val Debord
te hát az áru fe ti siz mus egy új, to tá lis kor sza kát mu tat ja fel: míg  Luk ács nál még
a mun ka ra ci o na li zá lá sá nak re á lis el ve ként mû kö dõ abszt rakt mun ka idé zi elõ
a szub jek tív és interszubjektív el do lo gi a so dást, fragmentációt, Debord-nál már
ma ga az áru fo gyasz tás, a spek tá ku lum ban „tény le ge sen va lós illúzió”-vá53 lett
áru az ál ta lá nos el kü lö nü lés oka; a tár sas izo lá ci ót is a spektakuláris rend szer
ál tal ki vá lasz tott áruk, ja vak ter me lik új ra kör kö rö sen.

Ám ha az áru ilymódon vég hez vi szi „a tár sa dal mi élet tel jes megszál-
lását”54, ha az áru min den, az el do lo gi a so dás/el kü lö nü lés pe dig to tá lis, ak kor
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van-e még egy ál ta lán va la mi a ka pi ta lis ta áru tár sa dal mon, az áru vi lá gán kí -
vül? Transzcendálható-e – le lep lez he tõ, ne ta lán tán meg ha lad ha tó-e – egy ál ta -
lán az el do lo gi a so dás/el kü lö nü lés vi lá ga?

Luk ács vá la sza er re az alap ve tõ kér dés re, mint tud juk, még igen lõ volt: az
el do lo gi a so dást pa ra dox mó don a leg in kább el do lo gi a sí tott, áru vá objektivált
kol lek tív szub jek tum, a mun kás osz tály transzcendálhatja. A mun kás osz tály
ké pes ar ra, hogy a szub jek tum és ob jek tum kon temp la tív du a li tá sát meg ha la -
dó azo nos szub jek tum-ob jek tu mot, a tör té nel met (mint ob jek ti vi tást) „tény le -
ge sen cse lek võ”, lét re ho zó kol lek tív szub jek tu mot ön ma gá ban fe dez ze fel (s
nem hol mi vi lág szel lem ben, aho gyan ez az egész el mé le ti meg ol dást ih le tõ
Hegelnél történt).55 Sa ját mun ka ere jé nek az árubabocsátásával, sze mé lyi sé gé -
nek egé szé vel szem be ni el do lo gi a sí tá sá val a mun kás tu da tá ban ugyan is „az
áru vá objektiválódott em ber ben ob jek ti vi tás és szub jek ti vi tás kö zött” egy olyan
„ha sa dás” ke let ke zik, „amely le he tõ vé te szi, hogy ez a hely zet tu da to sul has -
son”: „a mun kás fel is me ri ön ma gát és sa ját ma gá nak a tõ ké hez va ló vi szo nyát
az áru ban”, s ez ál tal „tu da ta: az áru ön tu da ta: [...] az áru ter me lés re, áru for ga -
lom ra épü lõ tõ kés tár sa da lom ön is me re te, önleleplezése.”56 Az el do lo gi a so dás
bi zo nyos ér te lem ben ön ma gát transzcendálja: ma ga az áru, va gyis az ér ték re -
á lis abszt rak ci ó ja, az el do lo gi a so dott, objektivált tár sa dal mi vi szony rend szer
„au to ma ta szub jek tu ma” éb red ön tu dat ra, is me ri fel és lep le zi le ön ma gát a
mun kás ref lex ív énhasadásában, il let ve tu da tá ban – ez Luk ács jel leg ze te sen
he ge li á nus meg ol dá sa az áru vi lá ga, az el do lo gi a so dás transzcendálhatóságá-
nak kér dé sé re.

Az el do lo gi a so dást/el kü lö nü lést transzcendáló szub jek tu mot Luk ács nyo -
mán Debord is a pro le ta ri á tus sal azo no sít ja. (A pro le ta ri á tus ki ter jesz tett ér tel -
mé vel ope rál va: a to tá lis sá vált áru fo gyasz tás, el kü lö nü lés tár sa dal má ban a tel jes
tár sa dal mi élet vi lág, min den ki „pro le ta ri zá ló dik”.) A pro le ta ri á tus nak mint a
tör té nel met cse lek võ azo nos szub jek tum-ob jek tum nak a konk rét po li ti kai for -
má ját pe dig a for ra dal mi mun kás ta nács ok ban vé li fel fe dez ni, ame lyek ben a
pro le tár moz ga lom egy faj ta ön al ko tó, autopoietikus for ma ként – „a pro le tár -
moz ga lom ön ma ga ter mé ke lesz, és ez a ter mék a ter me lõ ma ga” – a ma ga so -
rán ne gál ja, va gyis transzcendálja a spektakuláris el kü lö nü lés és kon temp lá ció
élet-ta ga dó látszat-világát.57 A pro le ta ri á tus mint tör té nel mi szub jek tum-ob -
jek tum öntranszcendálása Debord-nál per sze in kább gya kor la ti gesz tus, a
„gya kor la ti harc” im pe ra tí vu sza, mint sem el mé le ti meg ol dás (hi szen szá má ra,
mint ír ja, „egyet len gon do lat sem ha lad hat ja meg ma gát a lé te zõ spek tá ku lu -
mot, ha nem csak a spek tá ku lum ra vo nat ko zó már lé te zõ gondolatokat”58). El -
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mé le ti konst ruk ci ó já ban azon ban kér dé ses ma rad, hogy a to tá lis sá vált áru fe -
ti siz mus kon tex tu sá ban bár mi fé le, a spek tá ku lu mot transzcendáló szub jek tum
el gon dol ha tó-e még. Az áru ugyan is ná la im már nem a tör té nel mi szub jek tum,
a mun kás ön tu da tá ban vá lik ref lex ív vé, lep le zi le ön ma gát (ez már csak azért
sem le het sé ges, mert az áru az em be ri lé te zés to ta li tá sát, a mun ká sok em be ri
mi vol tát mint olyant is fel vál lal ta, az énhasadás te hát nem kö vet kez het be) –
ha nem ma ga a spek tá ku lum vá lik az áru ref lex ív abszt rak ci ó já vá. Nincs im -
már sem mi az áru to ta li tá sán kí vül – ki vé ve ma gá nak en nek a to ta li tás nak
az ide o lo gi kus ön rep re zen tá ci ó ját, a spek tá ku lu mot. Az áru tár sa dal ma nem
az ön ma gát fel is me rõ, ön le lep le zõ ön tu dat ban, ha nem egy újabb ön el rej tõ
abszt rak ci ó ban transzcendálja ön ma gát. A to tá lis sá vált el kü lö nü lés áru tár sa -
dal ma a ma ga to ta li tá sá ban is el kü lö nül, el ide ge ne dik ön ma gá tól, és alá ren de -
lõ dik a spek tá ku lum illuzórikus új ra egye sí té sé nek. Eb ben az ér te lem ben
mond ha tó az, hogy a spek tá ku lum tár sa dal má ban bi zo nyos ér te lem ben az áru -
fe ti siz mus to tá lis, transzcendálhatatlan kor sza ka tel je se dik be – és hogy
Debord mû ve egy faj ta vég pont, a to tá lis el kü lö nü lés ta lán leg utol só fo gal mi-fi -
lo zó fi ai el gon do lá sa.

Szám ta lan ak tu á lis pél dá val le het ne de monst rál ni az el do lo gi a so dás és a
spek tá ku lum fo gal ma i nak ak tu a li tá sát – va ló di, a kor társ ka pi ta liz mus kri ti ká -
ban, illeve kri ti kai el mé let ben is ka ma toz tat ha tó ma gya rá zó  ere jük azon ban
csak ak kor ér vé nye sül, ha – össz hang ban az áru fe ti siz mus ér ték kri ti kai ol va sa -
tá val – mint a tár sa da lom ön el ide ge nü lé sét ered mé nye zõ re á lis abszt rak ci ó kat
fog juk fel õket. Az el do lo gi a so dás ban az abszt rakt mun ka, a cse re ér ték re á lis -
sá vált abszt rak ci ói az em be rek kel mint objektiválódott, fe let tük ide gen ön tör -
vé nyû ség gel ural ko dó dol gok ke rül nek szem be. A spek tá ku lum, mint ma gá nak
az ér ték nek, az áru nak egy faj ta ref lex ív abszt rak ci ó ja még abszt rak tabb ugyan
– mi vel im már min den tár sa dal mi in ter ak ci ót át hat, totalizál –, de at tól még
nem ke vés bé re á lis, az értékesülés „au to ma ta szub jek tu ma” ugyan olyan re á lis
el ide ge ne dést idéz elõ (a tõ ke va ló sá ga te hát ko ránt sem ol dó dik fel va la mi fé le
poszt mo dern hiperrealitásban vagy szimulákrum-világban). A ka pi ta lis ta áru -
tár sa da lom ban, sa ját tár sas vi szo nya i kat re á lis abszt rak ci ók ban el ide ge nít ve,
az em be rek az ér ték, az „au to ma ta szub jek tum” – az áru vi szo nyok vagy a spek -
tá ku lum el do lo gi a so dott rend sze re – ön moz gá sá nak, önértékesülésének ren -
de lõd nek alá. El do lo gi a so dott, il let ve spektakuláris tár sa dal mi élet vi lá guk fe lett
nem má sok, ha nem sa ját objektivált és el ide ge ne dett vi szo nya ik, az ön tu dat la -
nul, de sa ját ma guk ál tal te rem tett re á lis abszt rak ci ók ural kod nak. Le het sé ge -
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sek-e, és ho gyan, mi lyen tár sas gya kor la tok köz ve tí té sé vel, objektiválásával
hoz ha tó ak lét re más, nem el ide ge ne dett tár sa dal mi re á lis abszt rak ci ók – ha az
áru to ta li tá sát, a spek tá ku lum önreflexív abszt rak ci ó ját im már sem mi lyen, ál -
ta la érin tet le nül ha gyott szub jek tum sem transzcendáhatja? Ez le het ne a kor -
társ kri ti kai el mé let egyik köz pon ti kér dé se.
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