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Schöpflin György

ELBUKÓ ISTENEK: A NEM SZÁNDÉKOLT 
KÖVETKEZMÉNYEK KRÓNIKÁJA

Egy amúgy ismeretlen 90-es évekbeli pillanatban a nyugati világ úgy döntött, hogy 
poszt-nemzeti. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a nemzeti többség kulturális normái, 
legyenek azok franciák, hollandok, bármilyenek, maradhatnak mint kisebb jelentőségű 
társadalmi jellemzők, de szerepük nincsen az éppen alakított univerzalista értékrendben. 
Az univerzalizmus eme, a felvilágosodás racionalizmusában gyökerező promóciója a 
valóságban nem volt annyira univerzális, mint amilyennek tűnt. Előtérbe tolta a konkrétan 
liberális változatát, amely figyelmen kívül hagyta, illetőleg tagadta saját esetlegességét, 
ragaszkodott értékfölényéhez, s marginalizálni kívánt olyan más értékrendeket, mint a 
kereszténydemokrácia, a szociáldemokrácia, vagy a konzervativizmus.

Láthatóan bármi, ami a kulturális nemzeti létre épül s így szükségszerűen partikuláris, 
az elvetendő és azonnal a történelem szemétdombjára vetendő lett. Akik nem értettek 
egyet, akár választók, akár nem, partvonalra szorultak, a politika mellékszereplőivé váltak, 
függetlenül attól, hogy ténylegesen többségben voltak-e vagy sem. S valóban, a többségeket a 
legjobb esetben is egy politikai dráma görög kórusává tették. A többségek mondhattak, amit 
csak akartak, de az eseményeket nem befolyásolhatták.

A projekt, mert ez az volt, a demokrácia egy elit-vezérelte változatát kívánta bevezetni, 
melyben az önkinevező elit vezeti a „tanulatlan” tömegeket egy homályosan meghatározott 
szebb jövő felé. A kérdéses elit nagyban hasonlított a Zygmunt Bauman által azonosított 
erkölcsi törvényhozókhoz (1987), nem mintha ez bármiben is zavarta volna az újonnan 
feljogosított eliteket: nem befolyásolta a szabadság és egyenlőség víziójának magasabb rendű 
megtestesüléseként tálalt önlegitimációjukat. 

A pontosság kedvéért: nem került sor olyan konkrét döntésre, vagy formális 
kinyilatkoztatásra, hogy a Nyugat egy meghatározott pillanattól poszt-nemzeti lesz. Ám 
valamikor a kommunizmus összeomlása után, a „történelem vége” tételen felbátorodva arra 
jutottak az elitek, hogy a világ immáron visszafordíthatatlanul liberális és demokratikus. A 
kettőt liberális demokráciává gyúrták, s az állítást normatív stratégiaként követték. Ez volt az 
Európai Unió által is elfogadott demokráciaterjesztés, méghozzá a rövid életű hiperhatalom, 
az Egyesült Államok vezetésével.

A háttér

E fejleménynek, valójában az európai, pontosabban a nyugat-európai demokratikus 
struktúra jellege átalakulásának, ami szép csendben történt a nyolcvanas évek után, társadalmi-
gazdasági háttere is van. Röviden, az első generációs feldolgozóipar (bányászat, acélipar, 
nehézgép-ipar) hanyatlásával vagy összeomlásával, az ott dolgozók, az ipari munkásság 
státuszának átalakulásával alapvető változáson mentek át az európai társadalmak. Az európai 
modernitás szükségszerűen kapcsolódott össze az ipari munkássággal és annak bevonásával 
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polgárként a politikai közösségbe. A nehézipari munkásság marginalizálódása ezért nemcsak 
magukra a munkásokra volt hatással, hanem a demokrácia jelentésére is, lévén a közösség 
tagjainak egy jókora része gyakorlatilag feleslegessé vált. E változás messzire mutató jellegét 
nem szívesen ismerték fel, amikor a hetvenes évek olajválságainak a túlélésén, az állam és a 
szervezett munkásság közötti harcokon volt a hangsúly, továbbá annak lassú felismerésén, 
hogy Európán kívül olcsóbban szerezhetők be a nehézipar termékei, mint a belső termelésre 
építve.  Ez ismét távolodást jelentett az önellátó gondolkodástól, leértékelve az olyan elérhető 
nyersanyagokra támaszkodást, mint például a szén Franciaországban, Belgiumban, vagy 
éppen Nagy-Britanniában.

Mindenesetre az európai demokratikus rend átalakításra szorult. A jóléti államot három 
dologra alapozták – Európa kivezetésére a második világháború traumájából, hogy biztosítsák 
a harmincas évek leépülése ismétlődésének megakadályozását, s a maradék parasztság 
integrálására a modern államba (utóbbi Franciaország és Olaszország esetében). Az állam az 
átalakulás ágense lett. Az 1970-es évekre azonban túlterheltségi és kormányozhatatlansági 
válság lépett fel – az állam több kötelezettséget vállalt, mint amennyit teljesíteni tudott. Meg 
kellett hát szabadulnia néhánytól, ide tartozott a gazdaságilag immár életképtelen iparágak 
támogatása is. A válasz a thatcheri−reagani szabadkereskedelmi és tőkeáramlási fordulat 
volt, ámbár azzal nemigen foglalkoztak, hogy mindennek milyen hatása lehet a demokratikus 
felépítményre, s különösen az innentől fölösleges munkásosztályra. Ezzel bagatellizálták az – 
átfogó szociálpolitikában megnyilvánuló – állami ellátásról szóló hallgatólagos megállapodást.

Az egyenlő vagy magasabb státus eredménye nem a teljes foglalkoztatottság lett, nem mintha 
bárki is ezt ígérte volna, hanem a munka leértékelése késleltetéssel, alkalmi foglalkoztatással, 
a profitmotívum és a részvényesi érték uralkodóvá tételével. Ehhez adódott a tudatos stratégia, 
mely a tőkeigényes produktivitás-növekedés helyett az olcsó munkaerő importjával kívánta 
megoldani az alacsony termelékenység problémáit. Az olcsó munkaerő beáramlása fokozta 
a feleslegességet, s átalakította az állampolgárságot. A megválaszolatlan kérdés az volt (és 
ma is az), hogy egy demokratikus állam aktuális állampolgárai joggal dönthetik-e el, hogy ki 
lehet polgártársuk. A csendben suttogott válasz nemleges volt, e szerint itt is azonosítható az 
átalakítás egy aspektusa. Összességében a csendes újratervezés gyengébb állampolgárságot, 
a társadalom nagy része számára több bizonytalanságot hozott, s talán váratlanul erősebb 
státust kínált az új gazdasági rend haszonélvezőinek, a tudásalapú eliteknek.

Kétségkívül ezen újratervezett demokrácia volt az, melyet Fukuyama megrajzolt a 
„történelem vége” tézisében (1992) éppúgy érzékelésként, mint valami új megérzéseként. 
A költségek dolgát az újratervezés tisztán, vitathatatlanul figyelmen kívül hagyta. Ára van 
minden politikának. Ebben az átalakításban biztosan egyfajta törékenység lett az ár, a Bauman 
által (2000) likvid modernitásként azonosított cseppfolyósság, melyben a demokratikus 
állampolgárság és a világ kiszámíthatóságának értéke csökkent. E törékenység (Stehr, 2001) s 
a vele járó státuskülönbségek – miközben széles körben használatban volt az állampolgárság 
és egyenlőség nyelve – arra kényszerítették a bizonytalanságnak leginkább kitetteket, hogy 
új csatornákat keressenek elégedetlenségük levezetésére. Közben az újratervezett politikai 
rend haszonélvezői új önigazoló narratívákat építettek a feleslegesnek ítéltek kizárását 
igazolandó.
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A demokrácia újratervezése

Érdemes megjegyezni, hogy ez az innováció a baloldalon is fordulatot jelentett, a „harmadik 
út”, a kapitalizmus és a szociáldemokrácia „legjavának” átvételét, ám az előbbi aláásta 
az utóbbit, s tetemre hívta a kereszténydemokráciát is (a háború utáni rend két alapvető 
irányzatát). A kimenet a baloldali liberalizmus jelenlegi iterációja lett, vagyis a piaci elvek, a 
kötelességekhez nem kötött jogok promotálása (Caldwell, 2020), s – az egyenlőség nevében 
– a nem privilegizáltak jogai elé helyezett szelektív csoporthatalom ötvözete. E fejlemény 
gyengítette a többségek hatalmát (ez csendes cél is volt a „többség zsarnokságára” történő 
utalásként), felhígította a többségek szerepét és szavazati erejét, érintve a képviseleti 
demokrácia minőségét is. A törvényhozások hatalmát még inkább felvizezték a civil 
társadalom politikai fősodorba emelésével, amely – s ez döntő fontosságú – szervezetek 
heterogén gyülekezeteként nem igényelt népi legitimációt vagy elszámoltathatóságot, de 
ennek ellenére hozzáfért a hatalomhoz. 2020-ra a civil társadalom szerepe a demokrácia 
szükséges feltétele lett, s ezáltal a szerepe már nem megkérdőjelezhető: szakralizálták. A 
demokrácia e nem különösebben explicit újrakonfigurálását támogatta a baloldal félvallásos 
hite a „haladásban”.

A politikai pártok inkább rosszul jártak az átalakítással, hiszen a parlamentek lefokozása 
logikusan vezet a hatalom újraelosztásához. A civil társadalom szerepének erősítése 
akaratlan következményként egy csomó választópolgár kizárásához vezetett, akikkel soha 
nem konzultáltak – talán megérte volna – az átszervezés ügyében. Ezután a jobboldalon a 
kereszténydemokrácia gondolta újra magát néppártként. A koncepció alapvetően zavaros volt, 
s idővel balra tolódott, a jobboldalon olyan teret hagyva, melyet aztán nemzeti-konzervatív 
és radikális jobboldali pártok foglaltak el. Elvégre a kereszténydemokráciának vannak 
univerzalista alapjai, amelyeket definíció szerint nem tud lerázni magáról. Ez kiszolgáltatottá 
tette az univerzalizmus liberális értelmezése húzóerejének.  

A baloldalon súlyosan gyengítette a szociáldemokráciát (mint a jóléti állam alapítóját) a 
piac liberálisok általi felkarolása, és ennek sikere a mobilis, városi, tudásalapú középrétegek 
soraiban. S főleg az állam szerepének csökkentését jelentette a demokrácia fentiekben vázolt 
újrakonfigurálása, mind racionális újraelosztóként és allokátorként, mind a végső racionalitás 
forrásaként. Vegyük észre, hogy nem jelentette viszont az állam tényleges méretének 
jelentős csökkenését, csupán azon képességének visszafogását, hogy beavatkozhasson a piac 
kiszámíthatatlan működésébe.

A soron következő érvelés egyik centruma azoknak a sorsa, akiket a demokrácia új felépítménye 
– melyet joggal nevezhetünk „démoszcsökkentett demokráciának” – partvonalra sodort.

Az (új) liberális projekt mögöttes feltételezései magától értetődően lineárisak voltak. A 
Nyugat meghirdet bizonyos célokat, a világ többi része pedig egyszerűen átveszi a „legjobb 
gyakorlatként” felmutatottakat. Az ok és a következmény – vélték –, ha nem is örökre, de a 
belátható jövőben egyensúlyban lesz. A feltételezések e halmazában nem gondolták, hogy 
mondjuk a nyugati parlamentarizmus gyakorlata egészen máshogy működhet máshol. 
A mimézis gondolata, miszerint az utánzás szükségképpen az eredeti hiányos változata, 
teljesen hiányzott a nyugati gondolkodásból.
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S valóban, ezt eggyel tovább gondolva, a mimézis neheztelést válthat ki, különösen, ha 
hatalmi aszimmetria is fennáll, s többnyire ez a helyzet (Girard, 1977). Azok, akik a hatalmi 
egyenlőtlenség gyengébb oldalán állnak, nem értékelik a politikai viselkedésleckéket, 
különösen amikor az utasítások a volt gyarmattartóktól érkeznek. Ugyanígy, észrevehető az 
import-intézmények elit általi elfogadása, ahol a pozitív visszacsatolási hurok egyszerűen 
bebetonozta az elitek hatalmát. Ezeknek az eliteknek mindössze annyit kellett tenniük, hogy 
demokráciát játszanak, választásokat tartanak, elfogadják a szükséges jogszabályokat. Ez 
a Nyugat szemében már kielégíti a legitimitás követelményeit, noha a hatalmi aszimmetria 
megmarad. Ezt a nyugati hozzáállást még figyelemre méltóbbá teszi, hogy mondjuk Afrika 
vagy Latin-Amerika széteső politikáinak évtizedes követése kétségtelenül bizonyítja, a forma 
utánzása nem jelenti a (kívánt) tartalom megszilárdulását is. A fordítottjára vonatkozó 
intéseket figyelmen kívül hagyták (Andreski, 1967).

A washingtoni konszenzus

A nem szándékolt következmények másik beszédes példája a washingtoni konszenzus hatása 
volt, nevezetesen az ötlet, miszerint a szabad kereskedelem eredendően „jó” és stabilizáló 
hatású. E téren nem ismerték fel az „erőforrás-átkot”, hogy mondjuk az energia értékesítéséből 
származó bevételeket az érintett állam fegyverkezésre és ezáltal az instabilitás terjesztésére 
fogja felhasználni; vagy hogy megtűrést vásároljon a létező aszimmetrikus hatalmi rendben. 
Oroszország az 1990-es évektől kifejezetten hivatkozott az „energiafegyverére”, sikeresen 
szervezte át és fegyverezte fel a seregét, minőségileg megváltoztatva az erőegyensúlyt 
(Kilcullen, 2020). Csakhogy ezt a konszenzus támogatói egyszerűen – jelentéktelen dologként 
– figyelmen kívül hagyták. A „békeosztalék” délibábnak bizonyult.

Kína térnyerése szépen szemlélteti a folyamatot, amely szerint az összesség minőségileg 
eltér a részektől. Számtalan gazdasági tranzakció vált kézzelfoghatóan különbözővé, tudniillik 
a globális hatalmi rendszer új, jelentős szereplőjévé. Kína és a globalizáció végtelen dicsérete 
ellenére, amiért milliókat „szabadítottak fel” a szegénységből, a Kína és a Nyugat között 
épült számtalan értéklánc az utóbbit erősen függővé tette az előbbitől. Munkanélküliségre 
és anómiára ítélte továbbá a munkaerőpiac egyes, az olcsóbb globális munkaerő által 
aláásott szektorait. Minden mástól eltekintve, Kína is felhasználta fegyverkezésre újdonsült 
gazdagságát. A kereskedelem, a washingtoni konszenzus szimbolikus istensége, akit bizonyára 
mint a bőség istennőjét és a béke garanciáját imádtak, éppoly megbízhatónak bizonyult, mint 
Delphi rejtélyes jósa. Ámbár számos homályosság majd csak a Covid19-járvány vége után lesz 
egyértelmű.

A nyugat szemléletének változása – a liberális univerzalista projekt – változatos 
következményekkel járt, amelyek jobb esetben csak implicitek voltak, de a projekt azóta 
is vezeti a nyugati eliteket. Az első elemzési pont itt a normativitásra fókuszál, miszerint 
mind a Nyugaton túli világnak, mind a nyugati nem-elitnek el kell fogadnia, hogy a liberális 
világnézet és a liberális internacionalizmus az övé is (kellene, hogy legyen). Az övé és a kellene 
nyilvánvalóan összekapcsolódnak ebben a gondolkodásmódban. A nem nyugatiak szemében a 
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demokrácia előmozdítása viszont túl gyakran tűnt megújult gyarmati projektnek, arra a – nem-
Nyugat szemében hibás – feltételezésre építve, hogy a valóságban a kontingens és a nyugati 
hatalom terjesztése az, amit liberálisként és egyetemesként mutattak fel. Az eredmények elég 
egyértelműek voltak. A Nyugat projektjének egyes vonatkozásait elfogadták, de szelektíven. 
Néhányat pedig elutasítottak. A technológiát átvették és tovább fejlesztették, akárcsak a 
robotikában, de a liberális demokráciát távol tartották maguktól.

Amit általában elfelejtenek, az az, hogy a fentiekben vázolt projekt egyformán vonatkozott a 
nyugati nem elitekre és a 2004-es, 2007-es és 2011-es bővítést követően az Európai Unió (EU) 
új tagjaira is. A nemzeti lét megszüntetése volt ennek a projektnek a szíve, ahogy logikusan 
lennie kell, ha a cél a világ egységes, egyetemes liberális nemzetközösséggé formálása 
(valójában senki sem hívta így, de a nemzetközösség szó találó).

Régi-új civilizációs küldetés

Mindez a civilizációs küldetés újjáélesztését jelentette, bár itt sem használták magát a 
kifejezést. A Nyugat nem-elitjei és az egykori kommunista világ „barbárjai” lettek a célpontok. 
A Nyugat nem-elitjei az első fókuszpontom most, az Egyesült Királyságot – valójában Angliát 
– felhasználva esettanulmányként.

Angliában a 2016-os Brexit-népszavazás utóhatásai és még markánsabban a 2019. 
decemberi választásokra adott reakciók felszínre hozták az észak és a délkelet közötti mély 
szakadékot. De ez a megosztottság sokkal mélyebb volt és ma is mélyebb, mint csupán 
földrajzi. Felszínre hozta az osztályhoz, a státushoz és valóban, az állampolgársághoz való 
hozzáállás jelentős átalakulását. A két Angliát többé-kevésbé összeférhetetlen kulturális 
feltételezések osztották meg, alapvetően azzal kapcsolatban, hogy az angol identitásnak 
kell-e elsőbbséget élveznie, vagy pedig a baloldal univerzalizmusának kell dominánsnak 
lennie. További problémát jelentett a gazdaság földrajzilag torz jellege – London és a délkelet 
jóléte tulajdonképpen támogatta a szegényebb északot, amely a globalizáció következtében 
dezindusztrializációs folyamaton ment keresztül, elsősorban az olcsó távol-keleti munkaerő 
és a külföldi kiszervezések hatása okán.

Az ebből fakadó attitűd-különbség Angliában (és máshol Nyugaton) nem vált tisztán 
civilizációs összecsapássá, de mélyen gyökerező értékek összecsapásává igen. Mindenekelőtt 
valami újat mutatott a politikában: kölcsönös megvetést. A liberális baloldal a kettős vereség 
– a Brexit és a 2019-es konzervatív győzelem – ellenére továbbra is úgy gondolta, hogy igaza 
van, ragaszkodott ahhoz, hogy „megnyerte a vitát”, s ennélfogva, hogy a többiek a történelem 
szemétdombjára valók.

Felmerül a kérdés, miért a munkásosztály e megvetése. Miért kezdték a viszonylag új, 
mobilis középosztálybeliek – David Goodhart „bárholjai” (Goodhart, 2017) – mélyebb gyökeret 
eresztett társaikat megvetés célpontjának tekinteni? Hiszen nem vitatott, hogy így látják 
s utasítják el őket mint irracionális, tudatlan, rasszista, esetleg állatias, minden bizonnyal 
civilizálatlan embereket, akik oly igen nagyon rászorulnak a liberális elit által folytatott 
mission civilisatrice-ra.
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A kérdést nem utolsósorban azért is érdemes feltenni, mert az élő emlékezetben a 
munkásosztályokat széles körben úgy tekintették, mint a világot megmentő osztályt, 
nemcsak Nagy-Britanniában, hanem a teljes nem kommunista Európában. És ez nem 
túlzás. Az ortodox marxizmus enyhén higított változata által vezérelve a proletariátus 
lett a jövő reménye. A munkásosztályoknak tulajdonított megváltástani szerep nemcsak 
jellemzője volt minden magára valamit is adó vacsoraasztali beszélgetésnek az 1960-as és 
1970-es években Hampsteadben (személyes emlék), de széles körben is elfogadták a józan 
ész megnyilvánulásaként. Ez a marxista-közeli üdvtan volt abban az időben a gondolkodó 
osztályok szellemi tápláléka. Az 1968-as események elsőszámú megnyilvánulásai voltak 
ennek a mitikus megváltástannak.

A 68-asok, a soixante-huitardok nem voltak igazán távol a munkásosztályi háttértől, így 
lázadásukat részben szüleik szokásainak, az 1950-es évek konformitásának elutasítása 
táplálta. Valami ilyesmi történik manapság is, amikor a hatvannyolcasok biológiai 
okokból lassan elhagyják a színpadot. Az ő gyermekeik hasonló lázadást mutatnak be. 
De az inga ellenkező irányba lendült. A munkásosztályok már nem az üdvösség hordozói, 
hanem megvetettek, a disztópia ügynökeiként, lévén hogy úgy tekintenek rájuk, mint az 
egyetemes világ liberális utópiájának elsődleges akadályaira. Egy generáció alatt lettek 
angyalokból ördögök. A tisztánlátás végett: a munkásosztály megváltóként kezelése 
mindig is erősen mitizált volt, s nem szociológiai vizsgálatokon alapult.

A mítosz-idővel szembeni valós időben, az 1950-es évektől kezdve a munkásosztály 
politikájának a saját érdekében történő hatalomgyakorlás megszokott jellemzője volt 
Nagy-Britanniában, legalábbis addig, amíg a szakszervezetek 1974-ben ki nem álltak a 
konzervatív kormány ellen. Nyertek, majd veszítettek a bányászok egy évtizeddel későbbi 
sztrájkjának vereségével. Ez megmutatta, hogy a mitikus megmentő valójában legyőzhető. 
Ezzel eltűnt egy szókincs is. Ki emlékszik már a kipárnázásra, a munkaerőfeleslegre, a 
feladat-elhatárolási vitákra?

Egyedülálló globális demográfiai helyzet

Annak ellenére, hogy a baloldal utálta Thatchert, csak nézte, ahogy fokozatosan 
lebontják az ipari munkásosztályt és „globális Nagy-Britanniára” cserélik, azaz a kétkezi 
munkát Ázsiába szervezik ki. Egyedülálló globális demográfiai helyzet tette ezt lehetővé 
– a világon hatalmas volt a munkaerő-felesleg, és az új technológiák (kommunikáció, 
logisztika) a mozgó tőkével együtt lehetővé tették az európai kétkezi munka helyettesítését 
a sokkal olcsóbb globális munkaerővel. Eddig Nagy-Britanniára összpontosítottunk, de 
Nyugat-Európában másutt is hasonló dolgok történtek. Párhuzamos folyamatok zajlottak 
Franciaországban (Guilluy, 2013) és Németországban (Offe, 2015). Ironikus módon még 
a kommunista Európa feltételezett munkásparadicsomában is új elitek jelentek meg, 
Milován Gyilasz új osztályának a gyermekei és unokái (Djilas, 1957). Hozzáállásuk az 
alacsonyabb társadalmi rétegekhez nem különbözött igazán nyugati társaikétól (Kende 
és Strmiska, 1987).
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Párhuzamos fejlődés zajlott Franciaországban, ahol a városokon belül, valamint a városok és 
a vidék világa között centrum−periféria kapcsolat alakult ki (Guilluy, 2013). Ez a nagyon mély 
megosztottság határozottan ellentmondott a modern Franciaország alapító narratívájának, 
a republikánus egalitarizmusnak. A feszültség akkor tört fel, amikor az üzemanyagadókat 
környezetvédelmi okokból megemelték. Ez nagyon megviselte a vidéki lakosságot, és az 
országban 2018 októberétől berobbantak a sárga mellényes tüntetések. A nyugati reálbérek 
általános csökkenése tovább fokozta a zavarodottságot (Offe, 2015), Sok évbe tellett, mire 
az ok-okozati viszonyokat széles körben elfogadták: ha egy gazdaság elkezd támaszkodni az 
olcsó külföldi munkaerőre, akkor a saját munkaereje lesz egyrészt elégedetlen, másrészt az 
olcsó munkaerőt biztosító ország gazdasági (politikai?) stratégiáinak része. Hasonló mintákat 
elemez Lind (2020) az Egyesült Államokban.

Közép-Európában a megosztottság nyilvánvaló a városok, mindenekelőtt a főváros és a 
vidék közötti növekvő politikai, gazdasági és státusszakadékot tekintve. Általánosságban 
elmondható, hogy a városi lakosság nem különbözik Goodhart brit „bárholjaitól” (2017), 
míg a vidéki lakosság továbbra is erősebben ragaszkodik a gyökereihez, hagyományőrzőbb. 
Szemlélteti ezt az érvet a választások eredményeinek rövid áttekintése. Nyugat-Lengyelország 
és Varsó „bárhol” szellemiségűek, a dél és a kelet nem. Prága liberális polgármestert választott, 
de az ország egésze máshogy szavazott. Magyarországon Budapesten és néhány más városban 
nagyjából kétharmad a liberális, a vidék viszont konzervatív. Máshogy fogalmazva, a Guilluy 
(2013) által azonosított belső központ−periféria struktúrák nem pusztán francia jelenségek, 
hanem Európa nagy részében jelen vannak.

Mélyebben ez azt is jelentette, hogy a munkásosztály nem forradalmi megváltó, hiszen 
Marx nyilvánvalóan tévedett. Hasonlóképp, a kommunista uralom vége bebizonyította, hogy 
a munkásosztályon alapuló üdvösségi modell életképtelen. A kétkezi munkások feleslegessé 
és láthatatlanná váltak a mobilis középrétegek szemében, feleslegessé váltak a gazdaság és 
az ideológia számára.

Az új Megváltó keresése

Újabb isten bukott el. A hívek számára ez elviselhetetlen volt, így gyorsan jött a felejtés: a 
baloldal hamis istent imádott rossz szentélyben. Az angyalokról az ördögökre való áttérés egyik 
következménye, hogy a méltó ellenfél gondolata eltűnt a baloldali-liberális politikából. Ezért 
az ellenfelet most megvetik. A megváltó szerepét hallgatólagosan a liberális értékrendnek 
és a liberalizmus hordozóinak, a globális, mobil, tudásalapú elitnek tulajdonítják. Ebből 
következik, hogy akik elutasítják ennek az elitnek az értékeit, azok szükségszerűen „a 
történelem rossz oldalán” állnak. Szürreális mondat ez, ha valaha volt ilyen: nem több, mint 
egy térbeli metafora, mely feltételezi, hogy a történelemnek van értelme és célja.

Valójában a politikai ellenfél iránti tisztelet csökkenése, ami könnyen eredeztethető az 
állampolgárság középpontjában álló tisztelet eróziójából, további következményekkel 
járt. Egyrészt a politika nyelve nyíltan konfrontatívvá, az ellenfél delegitimálására, sőt, 
pszichológiai megsemmisítésére irányulóvá vált, s ez azt jelenti, hogy a média szélsőséges 
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verbális erőszakot alkalmaz. Ez a folyamat dinamikus. A kompromat – az ellenfelet vagy 
riválist lejárató összerakott anyag – megkülönböztető jegye az a hatásosság, amellyel a 
kérdéses célpontot eltávolítják a hatalomból, a tekintélyből vagy befolyásból. Itt az őszinteség 
látszata számít, „az igazságszerűség”, az igazság előadása (Wedel, 2009). Ennek egy változata 
az álhír. Döntő fontosságú, hogy az igazmondás nem része a kritériumoknak. A média nagy 
része ferdíti a sztorijait, vitatkozik, olyan állításokat tesz, amelyeknek célja az ellenfél 
elpusztítása, nem pedig a valóság távolságtartó bemutatása.

Az agnotológia, a tudatlanság szándékos felépítése ugyanazon jelenség egy másik megjelenési 
formája. Először a módszert nagy kereskedelmi cégek használták, hogy eltereljék a figyelmet egy 
termékük, például a cigaretta okozta lehetséges károkról. De manapság tényszerű megállapítás, 
hogy az európai média nagy része, legyen az baloldali-liberális vagy jobbközép, pontatlannak 
bizonyuló információkat és szófordulatokat ismételget, és a (hamis) állításokat az ismétlés 
segítségével rögzíti az olvasók és a nézők fejében. Talán a legkiemelkedőbb bizonyítéka annak, 
hogy a politikai tisztelet romlott a demokrácia újratervezett változatában, a kordon szaniter 
– figyelemre méltó az orvosi metafora! –, vagyis ama képzeletbeli határ bevezetése a politika 
területén, amelyen túl a választott ellenfelek a lehető legtávolabbra vannak elzárva a jogalkotási 
folyamattól, egyfajta karanténba elkülönítve. Az alapfeltevés az, hogy bizonyos politikai 
csoportok, a választói támogatottságuktól függetlenül, kívül vannak a demokrácia határain. 
Jegyezzük meg, hogy e megbélyegzett csoportok tevékenységei lehetnek teljesen legálisak, s 
választási legitimitásuk sem kérdőjelezhető meg. A határon kívüli elhelyezkedésüket politikai 
kritériumok határozzák meg, nem számít, hogy szembe mennek-e a törvényességgel vagy 
sem.

Ezért minden társadalmi csoportot, amely az utópia útjában áll, démonizálni kell, ahogyan 
a burzsoáziával is történt a kommunista világban. Ebben a gondolkodásban több van, mint 
a történelmi szükségszerűség eleme (Arendt, 1990). Mindegy, hogy ezt beismerték-e vagy 
sem, hogy tudniillik a történelemnek van értelme, és hogy szükségszerűen az emancipációs 
cél felé kell haladnia. Ez a hibás, nem ellenőrizhető és nem falszifikálható állítás, melyet a 
szovjet nyelvhasználatban „fényes jövőként” ismertek (Zinoviev, 2020), a Popper (1957) által 
elemzett historizmus egyik változata, s jelen van Fukuyama történelem vége-tézisében is 
(Fukuyama, 1992).

De miért a liberalizmus? Miért létezik az egyetemes hit, hogy a liberalizmus az egyetlen 
és kizárólagos eszköz a világi utópia megvalósításához? Nem utolsósorban azért, mert a 
liberalizmus, történetesen a liberális demokrácia álruhájában ellenségek sora – magától 
értetődően a fasizmus és kommunizmus – felett aratott győzelmet, noha történelmileg a 
dolog azért bonyolultabb volt. De a liberalizmus azt is állítja némi igazsággal, hogy legyőzte a 
gyarmatosítást, az imperializmust, a nacionalizmust, illetve a vallást. Hogy pontosak legyünk, 
ezek élnek tovább, időnként legyengített formában, de azért mindig támadhatók a liberális 
elit identitásának megerősítése céljából.

Nem semmi lista. Ám ha a liberalizmus valóban a történelem mozgatórugója, mit csinálnak 
a Brexit-párti, Tory-párti szavazók Angliában, a sárga mellényesek Franciaországban, 
a Lega-szavazók Olaszországban, az AfD Németországban, a PiS Lengyelországban, a 
Vox Spanyolországban, a Fidesz Magyarországon, az EKRE Észtországban? Hogy lehet, 
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hogy elutasítják az üzenetet? Miért gátolják a „haladás” univerzalista üzenetét a saját 
világfelfogásukhoz való ragaszkodásuk révén, ezzel mutatva, hogy a liberális projekt éppen 
az, ami: egy projekt, nem pedig egyetemes norma? Valahol, valahogy a mai liberálisok 
kudarcot vallottak otthoni civilizációs küldetésükben, éppúgy, ahogy elődeik a tengerentúlon, 
a gyarmatokon. És ez a kudarc megbocsáthatatlan. Tehát hibáztassuk azokat, akik nem 
hajlandók „civilizáltnak” lenni!

Érdemes megjegyezni, hogy ha egy ország egy birodalom központja volt és civilizációs 
küldetést indított, akkor soha nem szabadulhat teljesen attól a meggyőződéstől, hogy szerepe 
– talán a történelem által szentesített célja – van a világ többi része felé. Megfigyelhető 
ez valamilyen formában az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Oroszországban, 
Hollandiában, Svédországban, Törökországban, Spanyolországban és Portugáliában. Nem 
így Közép-Európában, ahol a birodalom utáni szerep hiányzik, és ezzel a gyarmatosítás 
miatti bűntudat is. A Nyugat, beleértve az Egyesült Királyságot, érthetetlennek tartja ezt a 
megközelítést.

Innen nézve a kudarcot valló civilizációs misszió gond nélkül vehető sértésnek. Akik 
ellenállnak a misszió társadalmi mérnökeinek, azokat játszva utasítják el mint egyenlő státusra 
méltatlanokat. Csakhogy ez komoly kérdőjelet vet fel az állampolgárság szempontjából. 
Vajon a liberális elit, a soixante-huitardokat követő nemzedék számára a megvetettek – 
Hillary Clinton „szánalmasozása” jut hirtelen az ember eszébe – egyenlő polgárai a politikai 
közösségnek? Vagy csak akkor képzelik őket egyenrangúnak, amikor követik a civilizálókat 
– különben irracionális populisták, rasszisták, nativisták, idegengyűlölők stb.?

Feltételes állampolgárság?

A demokrácia újradefiniálásának középpontjában feloldhatatlan ellentmondás áll: eszerint 
az állampolgárság nem magától értetődő, hanem az a feltétele, hogy a választók elfogadják 
a liberális projektet. Egyszóval ez az álláspont egyfajta feudalizmusra, talán posztmodern 
feudalizmusra hasonlít (minden jobban hangzik, ha „posztmodernnek” nevezzük), de ettől 
még feudalizmus, mert a hierarchiában az „alacsonyabb rendűek” státusa a feljebb állóktól 
függ. És ez természetesen összeegyeztethetetlen a démoszt magában foglaló demokrácia 
fogalmával. Ahol a liberális elit megtelepedett, ott a demokráciát – klasszikus értelemben 
a hatalom gyakorlásában a lehető legnagyobb népi hozzájárulást – a polisz depolitizálása 
irányába alakították át. Ha ez ironikusan hangozna: ironikus is.

Mindenesetre a depolitizálás eléggé valós. A megválasztott törvényhozók kiszervezték 
a politikai hatalmat szakértői csoportoknak, az igazságszolgáltatásnak, nem kormányzati 
szervezeteknek, érdekképviseleteknek, lobbiknak és más, nem elszámoltatható testületeknek. 
A politikai döntéseket a bíróságok hozzák meg, ami jurisztokráciához vezet (Pokol, 2017). 
Összefoglalva: a demokrácia felépítése megváltozott, és számos új szereplő népesítette be – 
gyakran korlátozott elszámoltathatósággal vagy választói felhatalmazással – a politikai teret. 
A választók ezután új politikai mozgalmak elindításával tértek vissza a pályára kirekesztésük 
orvoslása érdekében. Ezért támogatják azokat a politikai mozgalmakat, amelyek hangot 
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ígérnek nekik, ezáltal demonstrálva a szándékot a politikai hatalom házába való újbóli 
belépésre (Savoie, 2010). Ez pedig azt is jelenti, hogy a népszavazások kihívták a képviseleti 
demokráciát, elsősorban azért, mert már nem is annyira képviseleti.

A fentiek fényében egy további kérdést kell megvizsgálni. Miért bukott meg ez a civilizációs 
küldetés? Minden ilyen küldetés kudarcra van ítélve? A válasznak hangúlyosan igennek 
kell lennie. Hansúlyosan, mert ha egy adott változási program komoly népi támogatással 
rendelkezik, akkor az működni fog. Néhány példa a sikerre: az Attlee-kormány jóléti 
állama, Észtország e-programjának bevezetése, a magyar állam Fidesz általi átszervezése 
a 2010 előtti katasztrofális baloldali, alig legitim liberális kísérletet követően. Másrészt, 
ha a társadalmi vagy kulturális mérnöki projektnek nincs meg a népi támogatottsága, az 
ellenállást, diszfunkciókat és (szélsőséges körülmények között) káoszt vált ki.

Az érvelésből levonható következtetés az, hogy a lassan járj, tovább érsz! régi javaslata, a 
fokozatos változás jobban működik, mint a civilizációs küldetés általi totális átalakítás, amely 
aligha tudja elkerülni bizonyos kényszer alkalmazását, ha a célcsoport egy része ellenáll.

Amit ugyanakkor a nagy piaci liberális kísérlet elért, az a nyugati társadalmak felépítésének 
minőségi változása, mind reálértelemben (stagnáló jövedelmek, fogyasztás, ellátásokhoz való 
hozzáférés, munkahelyi bizonytalanság, státusesés), mind a gondolatvilágot – a körülöttünk 
lévő világra vonatkozó, meghonosodott feltételezések halmazát – alkotó attitűdök 
szempontjából. 

Ez utóbbiban központi helyet foglal el az individualizmussal kapcsolatos, még nem tesztelt 
feltételezés, miszerint csak az egyének számítanak, döntéseik kizárólag a sajátjaik, ezért 
kollektív normák hiányában a világban elért sikereiért mindenki maga felel.

Gondolatvilágok

Röviden, ez a megközelítés implicit módon tagadja a gondolatvilágok létét, elutasítja 
Mary Douglas (1986) megállapítását, miszerint „az idő, a tér és az okság kategóriáinak 
társadalmi eredete van” (12. o.). Ez megállásra kell, hogy kényszerítsen bennünket, mert 
amennyiben elfogadjuk a kollektív és implicit kategóriákat, amelyek alapján értékeléseket 
és különösen felértékeléseket végzünk, a liberális individualizmus nagy része tarthatatlanná 
válik és hatalmi ideológiának bizonyul. Ebben az esetben legitimálja csupán a fentiekben 
vázolt egyenlőtlenségeket. Guilluy érvelése szerint gyakorlatilag a marxista értelemben vett 
osztályegyenlőtlenség újrateremtéséhez vezetett a piaci liberalizmus, megállítva a trente 
glorieuses jóléti államának sima landolását, és félig tudatosan felelt a státus-, a földrajzi és az 
anyagi társadalmi egyenlőtlenségekért is.

Mindezt súlyosbítja a felfelé irányuló társadalmi mobilitás hanyatlása, a bemerevedés 
azokban a társadalmakban, ahol a kimért javulás része volt az uralkodók és az uraltak közötti 
pszichológiai szerződésnek (Schalke és Rousseau, 2001). Itt az a fontos, hogy a növekvő 
anyagi és státusbeli egyenlőtlenség politikai kirekesztéssel társul, innen a „populistának” 
minősített politikai mozgalmak térnyerése. Kisebb vagy nagyobb mértékben ez a minta 
mindenütt megtalálható, azaz a nyugati világ szerkezetének jellemzőjévé vált.
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Ha azonosítottuk a struktúrát – részben, nem egészben, ahogy látni fogjuk –, akkor mi a 
helyzet a cselekvőkkel? Itt érdemes egy pillanatra visszatérni a klasszikusokhoz, esetünkben 
Machiavellihez. Hogy Isaiah Berlin (1979) nyomán kiemeljünk két kulcsfontosságú érvet a 
gondolataiból, Machiavelli eredetisége abban rejlett, hogy elválasztotta a keresztény etikát a 
hatalom hatékony gyakorlásától. Utóbbi szerint felvethető, hogy a hatalom először létrehozza a 
saját etikáját, s amikor a hatalom intézményi formát vesz fel – ahogyan a káosszal szemben, a 
kozmosz fenntartása érdekében tennie kell –, az intézmény érdekei válnak elsődlegessé.

Ezeket az érdekeket szokás kódolni, elrejtve a Bourdieu (1987) által doxának nevezett, még 
nem tesztelt javaslatokban, amelyeket természetesnek tartanak, és amelyeket szakralizálnak, 
tabusítanak, józan észnek nevezve megkérdőjelezhetetlenné tesznek. S ha valaki mégis 
megkérdőjelezi a szerkezet bizonyos alapjait, akkor azt kiszűrik a meghonosodott rendre veszélyes 
egyénként. A gondolatvilág határai gondoskodnak erről. Mindez ugyanúgy ott van a mai világban, 
mint a felvilágosodás előtti múltban, hozzájárulva a status quo stabilitásának biztosításához.

Machiavelli és kortársai számára az eseményeket a fortuna és a virtú határozták meg (Lee, 
2020). Lefordíthatjuk ezeket kortárs kategóriákra, mint például a szerkezetre ható komplexitás 
és a vezető képessége, bátorsága, cselekvés iránti elkötelezettsége.

Itt lép játékba a komplexitás-elmélet. A nemlineáris folyamatok aláássák az okság klasszikus 
gondolatát, miszerint a kimenetek arányosak a bemenettel (Urry, 2003). A vezető már nem lehet 
biztos abban, hogy egy adott, parlament által szentesített döntést, például az adók emelését, 
készséggel elfogadják (Macron üzemanyagadója váltotta ki a sárga mellényes mozgalmat). A 
pillangóhatás azt jelenti, hogy a bizonytalanság szintje fokozódik a politikában, már csak azért 
is, mert a nagy többség továbbra is klasszikus formájában tekinti az okot és a következményt.

Összegzésként: ez az elemzés eddig elkerülte a Covid-19 felvételét az egyenletbe, alapvetően 
azért, mert (az írás idején) túl korai volt a kimeneteket vizsgálni, bár a világjárvány néhány 
tanulságát könnyű azonosítani. A Nyugat felkészületlensége hatalmas erőfeszítés vállalását 
jelentette – sokszor hallhattunk háborús metaforákat –, így az állam szerepe megerősödött. 
Ez újranyitotta a nagyon nehéz kérdést, hogy hol kell lennie az állam és a piac közötti 
határnak. A túl sok állami ellenőrzés korporatizmushoz és hatástalansághoz vezethet, 
legrosszabb esetben pedig bürokratikus despotizmushoz (Michels, 1999). A túlzottan 
piac felé lendülés viszont jövedelmi és státusegyenlőtlenségeket okoz, ami aztán kikezdi a 
demokratikus állampolgárságot. Ekkor a piaci forgalmazás az „éppen időben” módszereket 
nyomatékosítja, vagyis nincs redundancia, nincs tartalékkapacitás. A Covid megjelenésével 
ez a szükséges orvosi felszerelésekért kétségbeesett tülekedést és a feleslegesnek gondolt 
orvosi létesítmények újranyitását hozta. A tartalékkapacitás kiépítése vagy újjáépítése 
kiemelt helyen szerepel a napirenden. Nem valószínű, hogy ez változna.

Aztán ott van a félelem és a kockázat megfoghatatlan problémája. Általánosságban: azok, 
akik olyan kockázatot tapasztaltak, amely ellen tehetetlennek érezték magukat, valószínűleg 
kockázatkerülőek. Ezt ellensúlyozhatják azok, akik a karantént a szabadságukba való súlyos 
behatolásként élték meg. Végül ott a trauma (Sztompka, 2000). A járvány traumatikus, 
és meggyőző bizalmi narratívák szükségesek a társadalom és a társadalmi bizalom 
helyreállításához. A legerősebb jelölt erre – a jelen számvetés szerint – a nemzeti lét, mind 
etnikai, mind polgári dimenzióiban, lényegében azért, mert egyfajta szolidaritást és közös 
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erkölcsi normákat kínál. Az univerzalizmusba sokat fektetett liberális elit minden bizonnyal 
ellenáll majd ennek. A nemzetállam nemzeti eleme végül is nem párolgott el.

Ami mellett bizonyos biztonsággal lehet érvelni a járvány következményeivel kapcsolatban, 
az az, hogy a pandémia súlyos és visszafordíthatatlan változásokat eredményezett a Covid 
előtti világ struktúráiban. A globalizáció legitimitását itt-ott már régóta megkérdőjelezték, 
de a világjárvány megmutatta a globális értékláncok vészhelyzeti hiányosságait. Ezeket nem 
lehet helyreállítani, nem utolsósorban a kockázatok észlelése miatt. A világjárvány kezelése 
helyreállította az államot mint azt az elsődleges szereplőt, amely érvényesen állíthatja, hogy 
magasabb rendű, mint a piaci szeszélyek.

Középtávú hatás, hogy a gazdaság állami támogatása – az etatizmus – visszatér mint legitim 
gazdasági stratégia, ideértve az iparpolitikát is, és az állam szuverenitása erősödik. A liberális 
világrend szabadkereskedelmi normativitása visszafordíthatatlanul károsodott. A járvány által 
a nemzeti gazdaságokban okozott károkat jelenleg nem lehet pontosan felmérni, de nehéz 
azt gondolni, hogy a piaci alapú megoldások e körülmények között nagy vonzerővel bírnak. 
Ne feledjük, hogy ez a strukturális elmozdulás akut problémát vet fel az EU számára, amely 
koronaékszerének tekinti az egységes piacot (amit a Brexit-tárgyalások is jól mutatnak). Tehát az 
európai ügyekben komoly turbulencia várható, amint a tagállamok saját gazdaságukat helyezik 
előtérbe. Némi átrendeződés, például az állami támogatási szabályok enyhítése, nehezen 
kerülhető el. Ha ez a forgatókönyv bekövetkezik, akkor elképzelhető, hogy ami megmenthető az 
integráció gazdasági dimenziójából, az elsőbbséget élvez majd az EU által az elmúlt évtizedben 
követett politikai és jogi úttal szemben. Az uniós politika egyes részeit vezérlő föderalista 
törekvésekn sokkal nyíltabb ellenállással találkoznak majd. Végül is elképzelhetetlen, hogy az 
EU-t ne érintenék ezek a Covid által kiváltott strukturális változások.

A pandémia is okozta a rendetlenséget, a tüntetéseket, a helyreállító igazságszolgáltatás 
követelését. A hónapokig tartó inaktivitásra és jövedelemvesztésre kényszerített társadalmak 
(az előbbi fontosabb) átértékelik az erkölcsi rendet, amelyben élnek. Egyes részeik nyílt 
lázadásban állnak, és radikális tisztogatási kampányban vesznek részt. A fókusz állítólag a 
rabszolgaságon és a nyugat rabszolga-kereskedelemben betöltött szerepén volt, de vegyük észre, 
hogy a rabszolgaságellenes aktivisták mélyen hallgattak a nem nyugati, például az arab világban 
megfigyelhető rabszolgaságról. E robbanásban az is lényeges, hogy abszolút, teljesíthetetlen 
követeléseket támaszt – a helyreállítás lehetetlen –, és a követeléseit visszamenőleges 
igazságszolgáltatásra alapozza, gyakorlatilag azt állítva, hogy ami korábban elfogadható volt, 
azt ma bűncselekményként kell elítélni. Továbbá, mivel a tisztogatás véget nem érő, a múlt 
bűneit sem anyagi, sem szimbolikus értelemben nem lehet soha kompenzálni. Valójában ez a 
lázadás a nyugati modernitás erkölcsi rendjének (Wuthnow, 1987) egyik legsúlyosabb kihívása.

A modernitás világjárvány előtti változatában zűrzavar uralkodik, és a kimenetek 
homályosak. Legjobb esetben a bizalom, az erkölcsi rend, a kulturális kohézió és a 
közösségérzet valószínűleg megdönti a liberális individualista lenézést. A liberalizmus és a 
nemzeti lét istenségei keserű küzdelmet folytatnak. Mindketten elszenvedtek némi kudarcot 
a közelmúltban. Meglátjuk, melyikük fér inkább hozzá egy főnixhez.

2020. július
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