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Bartha Eszter 
 

Államszocializmus, rendszerváltás, kordiagnózisok 
Adalékok a kelet-európai jelenkor-történet értelmezéséhez1 

 
Székely Gábor professzor munkásságát meghatározta az a baloldali szellemisé-

gű, rendszerkritikai eszmerendszer és irányvonal, amelyre hivatkozni a rendszer-
váltás után – mondjuk ki – nem divatos. Nem is sokan vannak, akik továbbra is en-
nek a szellemi hagyománynak a nevében tesznek fel kérdéseket és folytatnak kuta-
tásokat. A jelen tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy két, 2011-ben megje-
lent rendszerkritikai tanulmánykötet kapcsán felvázoljak néhány olyan vitás kér-
dést a kelet-európai „különutas” fejlődés történetéből, amelyek ma is meghatá-
rozzák az államszocializmus és rendszerváltás történetéről és jellegéről folytatott 
diskurzust, és amelyek ebben az értelemben folytatják azt a kritikai iskolát, amely-
be Székely Gábor elméleti munkássága beletartozik. 

Az egyik kötet – szerzője Krausz Tamás2 - az államszocializmus és az utána kö-
vetkező korszak eszme-és ideológiatörténetét állítja a kritikai elemzés középpont-
jába, a másik – szerzője Szalai Erzsébet3 - egy szociológiai elemzés keretében, 
mélyinterjús források alapján igyekszik feltérképezni, hogyan alakul a mai magyar 
fiatalok habitusa, identitása és személyisége, megjelennek-e körükben a nagy ge-
nerációs élmények, illetve van-e esély arra, hogy e nemzedék generációvá váljon. 
Noha Krausz Tamás tanulmányai alapvetően eszmetörténeti munkák, Szalai Erzsé-
bet könyve pedig szociológiai irányultságú, három lényeges momentumot szeret-
nék kiemelni, ahol a két kötet nagyon hasonlóan vet fel három fontos vitás kérdést 
a kelet-európai jelenkor történetéből. Az első szempont a kettős rendszerkritika és 
a következetes eszmei-ideológiai távolságtartás mind az államszocializmustól, 
mind pedig az új, kapitalista rendszer mainstream történetírásától, amely nem vé-
ve tudomást a régió több évszázados gazdasági- elmaradottságáról, a polgári fejlő-
dés megkésettségéről és gyengeségéről, mindenáron a nyugati fejlődésre kidolgo-
zott modellek egyikébe próbálja beilleszteni az elmúlt húsz év történetét. Másod-
szor, és az előző szemponttal összefüggésben, közös pontnak tekintem a két szerző 
gondolkodásában a centrum-periféria problematika következetes végiggondolását 
és alkalmazását a kelet-európai államszocializmus és a bukása után kialakuló új 
rendszerek értelmezésére. Akik kicsit is otthon vannak a sztálini rendszer baloldali 
kritikájában, azok számára közhely, hogy a sztálinizmussal nem a Marx és Lenin ál-
tal megálmodott szocializmus valósult meg, hanem valami egészen más, amelyet 
sokkal inkább hajtott az „utolérő fejlődés” (a Nyugathoz való gazdasági-technikai 

                                                 
1 "A tanulmány a Bolyai Kutatói Ösztöndíj támogatásával készült." 
2
 KRAUSZ Tamás: Vitás kérdések a Szovjetunió és Kelet-Európa XX. századi történetében, 

Ruszisztikai Könyvek, Budapest, 2011. 
3 SZALAI Erzsébet: Koordinátákon kívül: Fiatal felnőttek a mai Magyarországon, Új Mandátum 

Könyvkiadó, Budapest, 2011. 
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felzárkózás) logikája, mintsem a marxizmus eredetileg deklarált emancipációs el-
vei. Ez utóbbiakat sem hagyhatjuk azonban teljesen figyelmen kívül, ha a rendszer 
működését igazán meg akarjuk érteni. Szalai Erzsébet több interjúban önkritikusan 
reflektál azokra az illúziókra, hogy Magyarországon olyan civil társadalom fog létre-
jönni a rendszerváltás után, mint a normatívnak tételezett Nyugaton.4 Hiszen ha 
igaz volna az a hipotézis, hogy a civil társadalom hiánya miatt kötöttek az emberek 
kompromisszumot a rendszerrel, akkor 1989 után mi akadályozza meg ezeket az 
embereket abban, hogy „újravarrják” a civil társadalom szétfoszlott szövetét? 
Egyáltalán, hol volt a két világháború közötti Magyarországon az a civil társadalom, 
amelyet a „kommunisták”, úgymond, megroppantottak? A civil társadalom nor-
matív képének élesen ellentmondanak azok a kortárs szociológiai kutatások, ame-
lyekből kiderül, hogy az 1960-as évek bejáróinak munkásai valójában megőrizték 
nemcsak falusi lakóhelyüket, hanem a paraszti közösségekre jellemző hagyomány-
világot és mentalitást.5 Az pedig Magyarországon „hagyományosan” a feudális pa-
ternalista alapokból építkezik. Harmadszor, úgy vélem, Szalai Erzsébet könyve sok 
szempontból „folytatja” Krausz Tamás eszmetörténeti vizsgálódásait, hiszen ép-
pen arra keresi a választ, hogyan élik meg a fiatalok a kötet alapjául szolgáló élet-
út-interjúk tükrében a félperifériás kapitalizmust, és hogyan próbálnak meg lázad-
ni, ha lázadnak egyáltalán, egy olyan környezetben, ahol hiányoznak a lázadás szel-
lemi és strukturális előfeltételei. Miközben Krausz Tamás a másként gondolkodás 
lehetőségeinek felvillantásával keresi a kiutat a rendszerkonform narratívákból, 
addig Szalai Erzsébet a gyakorlatban is keresi a közös koordinátákat a mai magyar 
fiatalokkal. A két kötet elemzése során ezt a három fő mozzanatot szeretném job-
ban kifejteni, illetve – a szerzők nyomán – a liberális és nacionalista paradigmákkal 
szemben rendszerkritikusan is meg szeretném fogalmazni a kelet-európai fejlődés 
néhány vitás kérdését, és felvázolni egy kordiagnózist, amely a lehetséges perspek-
tívákat is nagy mértékben kijelöli. 

 
Az írástudók felelőssége – rendszerváltáson innen és túl 
 
Az ismert történész tanulmánykötetének, amely válogatást nyújt az elmúlt tíz 

év tanulmányaiból, konferencia előadásaiból és egyúttal szisztematikus módon 
körbejárja azokat a nagy témákat, amelyek a mai társadalmak vitás kérdései iránt 
(is) elkötelezett kutatót az elmúlt években foglalkoztatták, egyszerre könnyű és 
nehéz feladat „reklámot” csinálni a mai Magyarországon. Kezdjük a nehézségek-
kel! Az elmélettörténet ma Magyarországon – nem függetlenül a globális világban 
zajló folyamatoktól, ahol szintén háttérbe kerültek a társadalom és a világ egészére 
rákérdező nagy elméletek, sőt sokan azt is kétségbe vonják, hogy szükséges-e tá-
mogatni olyan kutatásokat, amelyek nem járnak pillanatnyi haszonnal, és kérdés-
feltevésükkel a mai kapitalista rendszer szervezésének módját, hatalmi viszonyait 

                                                 
4 SZALAI Erzsébet: Globális válság, magyar válság, alternatívák.  L’Harmattan, Buda-

pest, 2012. 
5 Lásd ehhez elsősorban Kemény István munkáskutatásait. 
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és fenntarthatóságát is megkérdőjelezik – nem túl hálás, még kevésbé „eladható” 
tudomány. Krausz Tamás ráadásul egy olyan rendszerkritikai (mondjuk ki, marxista 
gyökerű) elmélettörténetet művel, amely egyszerre vitatkozik a „fennálló vi-
lág(rendszer) apológiájában elmerülő liberális történetfelfogással”, a mára már 
teljesen marginalizálódott „dogmatikus” vagy ortodox kommunistákkal (akik – 
egyébként a liberális felfogásra hajazva – mindenáron a Marx által elképzelt szocia-
lizmust akarták belelátni a megvalósult sztálinizmusba, csak persze ők pozitív elő-
jellel) és a „múltba forduló, kirekesztő nacionalista” felfogással, amely a mai Ma-
gyarországon egyre erősebb tudományos és ideológiai pozíciókat szerez. Míg az 
elmélettörténet általános hanyatlása globális jelenség, a kirekesztő nemzetköz-
pontú narratívák „újrafeltámadása” a kelet-európai régióban jellemző, amelynek 
történeti okait a kötet több tanulmánya tárgyalja, és mi is visszatérünk rá. Ugyan-
akkor azonban éppen a fentiek okán ajánlható a könyv minden olyan olvasó fi-
gyelmébe, aki – legyen bár szaktörténész vagy laikus – elméleti igénnyel kíván el-
mélyedni a Szovjetunió és Kelet-Európának egy olyan időszakában, amelyet nem-
csak a régióban gyorsan változó legitimációs igényeknek megfelelően lehet újra 
meg újra átírni, hanem – hála az egyre több hozzáférhetővé váló levéltári forrásnak 
– az oknyomozó történetírás tudományos módszerével is meg lehet közelíteni. 

A kötet általános tematikáját három, egymással összefüggő problémakör jelöli 
ki. Az első nagy témakör a Szovjetunió területén végrehajtott holokauszt Magyar-
országon jórészt máig ismeretlen – pontosabban a szerző más munkáiból ismert –  
fejezete, és ezzel összefüggésben a Szovjetunió háborús szerepének és a Vörös 
Hadsereg teljesítményének történeti értékelése. A témakör régiónkban azért k i-
emelten fontos, mert míg a rendszerváltás előtt kétségbevonhatatlan volt a Szov-
jetunió szerepének pozitív értékelése, illetve általában igyekeztek a holokausztért 
minden felelősséget a németekre és a megbukott helyi politikai elitre hárítani, ad-
dig a rendszerváltás után megindult egy ellenkező folyamat: a Szovjetunió teljes 
diszkreditálása, a háború kitörésében és a náci Németország feletti győzelem kiví-
vásában játszott szerepének utólagos meghamisítása (mellesleg: goebbelsi „re-
cept” alapján), a helyi politikai eliteknek (és természetesen a helyi lakosságnak) a 
holokausztért viselt felelősségének elbagatellizálása, vagy annak egyenes tagadása 
és – ezzel összefüggésben – a fasiszta múlt utólagos mentegetése, ami akár odáig 
megy, hogy közismert nácikból faragnak nemzeti hősöket. Krausz Tamás helyesen 
állapítja meg, hogy mindez egy közös narratívába illeszkedik, amelynek célja – vég-
ső soron – a második világháborúért és a zsidó lakosság legyilkolásáért igen súlyos 
felelősséget viselő, a nácikkal szövetséges helyi politikai elit tisztára mosdatása, 
hogy ezáltal beilleszthető legyen a kelet-európai történelem eme sötét és szégyen-
teljes fejezete a „nemzeti történelem” dicső (vagy annak tételezett) hagyományá-
ba, amelyet, úgymond, megtört a „kommunista” hatalomátvétel. Nagyon aktuáli-
sak a világhírű szovjet írónak, Csingiz Ajtmatovnak a sztálini történelemfelfogást 
(vagy inkább történelemhamisítást) képviselő nyomozótiszt szájába adott szavai: 
„Az életben, történelmi események tekintetében, mindenféle megeshet. De érde-
kes-e az, mi történt és hogyan történt? A fontos: szóban, különösen pedig írásban 
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úgy festeni a múltat, ahogy az most számunkra kívánatos. Mindarra, ami nem a mi 
javunkat szolgálja, nem is kell emlékezni. Aki nem ehhez tartja magát, azt már 
megfertőzte az ellenség”.6 Ajtmatov több művében is foglalkozott a múltjuktól 
megfosztott emberek tudati és erkölcsi kiszolgáltatottságával; a leghangsúlyosab-
ban éppen az idézett könyvében, ahol az eredeti kirgiz népmonda szerint az emlé-
kezetétől megfosztott mankurt a saját édesanyját sem ismeri fel, és általában 
semmilyen emberi viszonyra, kapcsolatra, és önálló gondolatra sem képes. Míg a 
nomád idők kirgiz meséjében a mankurtnak nincs választása, addig a szerző sokat 
foglalkozik azzal az erkölcsi problémával, hogyan válaszolhatnak magukat becsüle-
tesnek tartó emberek a sztálini logikára. 

Mindenesetre, ma már (vagy még) nem kényszer a történelemhamisítás ezen 
cinikus „követelményéhez” való igazodás; ezért, miközben nem csodálkozunk 
azon, hogy Sztálin alatt győzelemmé „lényegültek át” a háború első időszakának 
katasztrofális vereségei, melyek során milliók estek hadifogságba, azt már nehéz 
megérteni, amikor egyes történészek felmelegítik Goebbels azon cinikus érvelését, 
hogy Németország valójában „preventív” háborút vívott a Szovjetunió ellen (ami-
kor Sztálin semmitől nem rettegett jobban, mint egy nagy kapitalista koalíciótól, 
amely szétzúzza országát!). Már csak a nácik által hirdetett „keresztesháború” öt-
lete hiányzik, mintha legalábbis az „európai civilizáció” védelmével lehetne igazol-
ni az európai történelem legbarbárabb fejezetét…A náci népirtás szovjetunióbeli 
módozatait Krausz Tamás az alábbiakban összegzi: „a nácik és szövetségeseik, va-
lamint helyi kollaboránsaik a zsidókat lelőtték, elevenen elégették, elgázosították 
teherautóplatókon kipufogógázzal és haláltáborokban Ciklon B-vel, méreggel 
megmérgezték (főleg a kisgyermekeket), vízbe fojtották, kútba dobták, mocsárba 
kergették (főleg nőket), agyonverték, megfagyasztották, halálra kínozták, halálra 
éheztették, felakasztották, lefejezték, baltával kettévágták, szuronnyal felnyársal-
ták (főleg kisgyermekeket), bányaaknába és szakadékba lökték, elevenen eltemet-
ték”.7 A holokauszt története, hangsúlyozza Krausz Tamás, elválaszthatatlan a 
Szovjetunió megtámadásától, a „Kelet” (amelyet a németek a saját gyarmatukként 
kezeltek, és úgy is bántak a helyi lakossággal) a népirtás „kísérleti terepéül” is szol-
gált. A nácik totális háborút viseltek Keleten, és tébolyult faji ideológiájuk jegyében 
különbséget tettek nemcsak a zsidók és a nem zsidók, hanem a Nyugaton élő, 
„kultúrnépekként” elismert nemzetek és az alsóbbrendűnek tekintett, részben ki-
irtásra, részben pedig rabszolgaságra ítélt szlávok között. Krausz Tamás idézi: a 
Németországba elhurcolt, 5,2 millió szovjet állampolgárból 2,1 millió meghalt (és 
említsük meg az áldozatok között a tömegesen éhen halt vagy megfagyott szovjet 
hadifoglyokat, akiket a fogva tartás körülményei eleve halálra ítéltek). Az elemi 
normák feladását mutatja, hogy a zsidók tömeges legyilkolását a Szovjetunióban a 
nácik nem is igyekeztek „elkonspirálni”, mint Nyugaton; a tömegsírok eltüntetését 
majd csak akkor kezdik meg, amikor megkezdődik a visszavonulás. A helyi kollabo-

                                                 
6 Csingiz AJTMATOV: Az évszázadnál hosszabb ez a nap. Európa, Budapest, 1986. 161. 
7 KRAUSZ (2011): 77.  
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ránsok készséges együttműködését mára már számos forráskötet dokumentálja;8 
miközben igaz, hogy a nácik mindent megtettek, hogy fokozzák az antiszemita 
hangulatot, és az is, hogy a helyi „szimpatizánsok” éppen azért léptek fel, mert 
bíztak a büntetlenségben, azért nem volna szabad elfelejteni, hogy a nemzeti tör-
ténelemnek (ha ezen nem az aktuális hatalmat kiszolgáló ideológiai kurzust értjük, 
hanem a tudományos igénnyel fellépő történetírást) része az is, hogy milyen sze-
repet játszott a holokausztban a helyi lakosság hallgatása vagy egyes csoportok 
nagyon is készséges együttműködése a náci hatalommal. Éppen ezért kell(ene) gá-
tat vetni az egykori nácik és fasiszták utólagos mentegetésének vagy pláne felma-
gasztalásának. Ukrajna és a balti államok mellett ezen a téren Magyarországra is 
ráférne több nemzeti önismeret.  

A kötet második nagy fejezetének tanulmányai az államszocializmus és a rend-
szerváltás értelmezésével foglalkoznak, miközben kitérnek olyan, a mainstream 
diskurzusból szintén kiszorult témákra, mint az 1956-os munkástanácsok, 1968 tör-
téneti öröksége és a kelet-európai etnonacionalista diskurzusok reneszánszának 
strukturális (a régió történeti fejlődésébe ágyazott) gyökerei. Mindezek a problé-
mák folytonosságot mutatnak azokkal a kérdésekkel, amelyek a szerzőt kandidátu-
si disszertációjában is foglalkoztatták: ami a kérdéseket összekapcsolja, az pedig 
nem más, mint a kelet-európai fejlődés „különlegessége”, amelyről az 1920-as 
években a szovjet történészek is nagyon sokat vitáztak.9 A vitát akkor a sztálini 
rendszer legitimációs igénye döntötte el a szaktudományosság kárára: azt az állás-
pontot fogadták el „igazságnak”, hogy Oroszországban volt „autochton” kapita-
lizmus (vagyis megvalósítható a szocializmus egy országban, hiszen az orosz kapita-
lista fejlődés nem különbözik markánsan a nyugatitól), miközben a marxista iskola 
olyan kiemelkedő teoretikusai, mint Rosa Luxemburg, Lenin és Trockij az egyenlőt-
len fejlődés téziséből indultak ki (leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a centrumka-
pitalizmus másképpen működik, mint a világkapitalizmus egyenlőtlen feltételrend-
szerébe integrált perifériák, ahol a premodern fejlődési jegyek jól megférnek a ka-
pitalista struktúrákkal, létrehozva ezáltal egy sajátos kombinációt, amelyet nem 
lehet leírni a nyugati fejlődésre kidolgozott modellekkel). Az államszocializmus 
egész értelmezése Krausz Tamásnál ebbe az elméleti keretbe illeszkedik: miközben 
a liberális és nacionalista történetfelfogás megegyezik abban, hogy valamifajta 
„aberrációnak” – de mindenképpen a kelet-európai régiót a nyugati típusú, uni-
verzálisnak tételezett fejlődési útról eltérítő zsákutcának – tekinti az államszocia-
lizmust (amelyet ráadásul a kommunizmussal vagy a szocializmussal azonosítanak 
– mintha legalábbis a marxista ideológiából lehetne levezetni a kelet-európai felté-
telrendszerben létrejött sztálini rendszert…), addig a rendszerkritikus történész 
rámutat arra a tényre, hogy Kelet-Európa és Oroszország soha nem tagozódott be-
le „szervesen” a nyugati kapitalista fejlődésbe; az államszocializmus sokkal inkább 

                                                 
8
 Többek között éppen a Ruszisztikai Könyvek sorozatában megjelent Alekszandr DJUKOV: Holo-

kauszt, kollaboráció, megtorlás a Szovjetunió ukrán és balti területein. Budapest, 2011. 
9 KRAUSZ, Tamás. Pártviták és történettudomány: Viták “az orosz fejlődés” sajátosságairól, különös 

tekintettel az 1920-as évekre. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 
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volt válasz a centrumkapitalizmus kihívására, mintsem a régió gazdasági elmara-
dottságának történeti oka. Arról természetesen lehet, sőt kell vitatkozni, mennyire 
volt ez a válasz adekvát, és milyen tanulságokkal jár a kelet-európai 
államszocialista kísérlet, de a régió „felemás” fejlődésének minden problémáját 
beszuszakolni a „kommunistának” kinevezett rendszer fekete könyvébe – nem 
más, mint primitív kísérlet általában minden baloldaliság lejáratására, a kelet-
európai történelmet kicsit is ismerő ember számára pedig közönséges történelem-
hamisítás – legalább olyan vaskos, mint a sztálini kísérlet a bolsevik párt és a forra-
dalom egész történetének meghamisítására (hogy az olyan cinikus propagandafo-
gásokról már ne is beszéljünk, mint az „élet jobb lett, elvtársak, az élet boldogabb 
lett” sztálini jelmondata a kollektivizálás időszakában, amikor tömegek haltak 
éhen, és tömegeket deportáltak). 

Krausz Tamás államszocializmus-tanulmányait ez a gondolati ív fűzi össze, 
amelynek rendszerkritikus szemlélete és az abból levezetett Kelet-Európa fogalom 
– a hazai feltételrendszerben elismerésre méltó következetességgel – kutatómun-
kája egészén végigvonul. A történész vaskos könyvet szentelt Lenin elméleti telje-
sítményének és a lenini szellemi örökségnek; ennek téziseit itt most nem sorolha-
tom. Kiemelem azonban a kötetbe bekerült Lenin-tanulmány egyik fő gondolatát. 
Aki ismeri Lenin elméleti munkásságát, annak számára evidencia, hogy Lenin 
mennyire tudatában volt Oroszország és az orosz társadalom elmaradottságának. 
Forradalmi elméletét kezdetektől a világforradalomra alapozta, amely – feltételez-
ve a világrendszer szocialista átalakulását és a nemzetközi munkásság szolidaritá-
sát – reményei szerint megoldotta volna a gazdasági-társadalmi elmaradottság 
nem csak Oroszországra jellemző, több száz évre visszanyúló problémáját is. Ennek 
elmaradásával gondolkodásában előtérbe kerültek a szocialista termelő közössé-
gek és a társadalmi önszerveződés alternatívája a kapitalizmushoz való visszatérés, 
illetve azon bürokratikus, az állami tulajdonra épülő rendszer helyett, amelyet 
Sztálin fog majd megvalósítani. Az persze kérdés marad (de Lenin számára is az 
maradt), hogy mennyire lehetett volna az adott történeti feltételrendszerben – egy 
elmaradott országban, amelyet az összeomlás szélére sodort a világháború, tovább 
rombolt a polgárháború, és amelyet a Nyugat mint bolsevik államot mindenáron 
elszigetelni igyekezett a nemzetközi politikában és fizikailag is – egy alulról szerve-
ződő közösségekre épülő termelési struktúrát és társadalmat meghonosítani. Sztá-
lin rendszere sok tekintetben „pragmatikus” válasz volt egy olyan helyzetre, ami-
kor a forradalom – eredeti célkitűzéseit tekintve – elbukott.  

Mindezeket a kérdéseket sajnos, fájdalmasan aktuálissá tette a rendszerváltás 
elmúlt húsz éve, ami éppen nem igazolta a „nyugatosoknak” azt az optimista né-
zetét, hogy a kelet-európai fejlődés visszatér arra az európai fejlődési pályára, 
ahonnan az államszocializmus „kiszakította” ezt a fejlődést. A rendszerkritikus ér-
telmiség már a rendszerváltás pillanatában figyelmeztetett arra, hogy illúzió a 
centrum országok fejlődésének és intézményrendszerének normatív tételezése; a 
demokrácia önmagában nem vonzó akkor, amikor a többség feje fölött végrehaj-
tott privatizáció kiszorítja a „tömegeket” a tulajdonból, és a kelet-európai feltétel-
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rendszerben a „kétharmados” társadalom nem azt jelenti, hogy a többség a kö-
zéposztályhoz tartozik, hanem azt, hogy csak egy privilegizált kisebbség zárkózik fel 
a nyugati társadalom középosztályának életszínvonalához, miközben létrejön egy 
tartós mélyszegénység, a középosztály jelentős része pedig megállíthatatlanul csú-
szik lefelé. Ebben a helyzetben felértékelődik a demokráciával és az önrendelke-
zéssel szemben a biztonság és a rend utáni igény, amely elválaszthatatlanul össze-
forr azzal a reménnyel, hogy az emígyen megerősödött állam megvédi majd a le-
szakadó középosztály érdekeit és anyagi biztonságát. Az etnonacionalista diskurzu-
sok felkarolása az új kelet-európai elitek részéről azt az illúziót erősíti, hogy a meg-
erősödött nemzetállamok képesek megfékezni a globalizáció periferizáló hatásait. 
Hogy mennyire sérti a nemzeti identitást – és természetesen a nemzeti öntudatot 
– a periféria szembekerülése a centrummal (amely alapélményt zseniálisan megfo-
galmazták a magyar irodalom olyan nagyjai, mint Ady Endre, Kosztolányi Dezső és 
Móricz Zsigmond, de a sort hosszan lehetne folytatni…), azt hűen tükrözi a „ma-
gyar ugar” és a kulturális élet európai központjának számító Párizs érzelmi ütköz-
tetése – nemcsak az irodalomban, hanem sok művész életében is. De ezzel az 
alapélménnyel nem állunk egyedül Kelet-Európában; csak példaként említem Alek 
Popov Londoni küldetés című szatirikus kisregényét, ahol a bolgár nacionalizmus 
nagyon jól megfér – felső szinten – azzal a vággyal, hogy az új bolgár elit parvenü 
(és egyébként nagyon közönséges) tagjait, ha nem is befogadja, de legalább fogad-
ja az angol arisztokrácia (amely célért képesek mozgósítani az elszegényedett bal-
káni állam minden rendelkezésükre álló erőforrásait), középszinten a reménytelen 
provincializmussal és azzal a fő ambícióval, hogy véletlenül se küldjék őket vissza 
Szófiába, alul pedig a londoni életért önkéntesen vállalt prostitúcióval és a balkáni 
bűnözők piti üzleteivel.10 Azt a történeti feltételrendszert, amely ide vezetett, min-
denesetre tudományos igénnyel „rögzítik” Krausz Tamás tanulmányai. 

A kötet harmadik fejezetében egy terjedelmes és első ízben publikált elemzést 
olvashatunk arról a második világháború után formálódó magyar marxista iskolá-
ról, amelynek teljesítményét nemzetközileg is „jegyezték”, és amely egy olyan ha-
ladó hagyományt teremtett, amibe egyébként a szerző elméleti munkássága is be-
leilleszkedik. Nem tárgyalhatom itt azokat az okokat, amelyek miatt sokan az aka-
démiai életben is azonosítják a „létező szocializmust” (vagy akár a Kádár-
rendszert) a marxizmussal, mint szellemi hagyománnyal, és ezt kiterjesztik az ál-
lamszocializmus egész szellemi életére is. E felfogás alapján nem is kell csodálkoz-
nunk azon, hogy sokan az egész marxista iskolát, mint oda nem illő „örökséget” 
kiiktatnák a magyar szellemi hagyományból. A Kádár-korszakot tehát minden esz-
közzel diszkreditálni kell, kimondani, hogy semmi nem úgy működött benne, mint 
a normatívnak tételezett Nyugaton (a fő ok a „kommunizmus”, természetesen), és 
általában minden a hatalomnak azt a csillapíthatatlan vágyát szolgálta, hogy totáli-
san ellenőrizhesse a lakosságot. Szellemi téren pedig úgy lehet megmenteni a mar-

                                                 
10 A regényt, amelyből film is készült, Krasztev Péter fordította magyarra, hűen visszaadva Popov 

nyelvi leleményességét és kelet-európai (ön)iróniáját. 
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xista iskola „megmentésre ítélt” tagjait, hogy minden eszközzel el kell határolni 
őket a marxista szellemi hagyománytól, és megmutatni, hogy a szívük mélyén már 
akkor a liberalizmussal (vagy a nacionalizmussal) rokonszenveztek. (Bár az utóbbi 
felfogás hívei a jelek szerint kevéssé tartanak igényt az államszocializmus szellemi 
nagyságaira – legyenek akár marxisták, akár a liberalizmussal rokonszenvező ellen-
zékiek). Krausz Tamás úttörő – és a mai viszonyok között önmagában is elismerés-
re méltó – kísérletet tesz arra, hogy elválassza a mindennapi politikát a történet-
írástól, és reflektáljon arra a kérdésre, hogy mennyiben volt marxista ennek a ki-
emelkedő történetíró iskolának a teljesítménye – akár azon az áron is, hogy szem-
bementek a korszak akkor megkövetelt kurzustörténet-írásával. Egy korszak szel-
lemi hagyományát a szemétkosárba dobni – önmagában minősíti a múlt, vagy an-
nak egyes fejezetei kiiktatására törekvő korszakot. A liberalizmus legfontosabb ha-
gyományai közé tartozik a sokszínűség, a más vélemények tolerálása a közéletben 
és még inkább a szellemi életben is. Krausz Tamás könyve az oknyomozó történet-
írás módszerével mutatja meg, hogy miért mennek hazánkban – és Kelet-
Európában általában – másfelé a dolgok, mint ahogyan azt az egykori rendszervál-
tók elképzelték. Ugyanakkor örök optimistaként – vagy elkötelezett írástudóként – 
kísérletet tesz arra, hogy egy olyan világban és szellemi életben gondolkodjon, ahol 
nem a kirekesztés, hanem a racionális vita szabályai a mérvadók.  

A Vitás kérdéseket ezért ma könnyű minden másként gondolkodó figyelmébe 
ajánlani. Krausz Tamás már a rendszerváltás eufóriájában is figyelmeztetett arra a 
lehetőségre, hogy a kelet-európai országokban a kapitalizmus egész jól megfér a 
tekintélyuralmi rendszerekkel – sőt, még az sem kizárt, hogy az elitcsoportok az 
adott történeti feltételrendszerben csak így tudják uralmukat fenntartani. És itt 
érdemes megállni egy pillanatra. Miközben igaz, hogy a történelem – különösen a 
20. századi történelem – fontos része a nemzeti identitásnak, és ezért a mindenko-
ri politika általában igyekszik kisajátítani, de legalábbis befolyásolni ezt a tudo-
mányt (és általában a társadalomtudományokat), az is igaz, hogy az adott történeti 
feltételrendszert döntően nem a kelet-európai kis nemzetállamok, hanem a cent-
rum hatalmi viszonyai alakítják. Az 1930-as években is a német fordulat döntötte 
el a kisállamok sorsát – akármilyen elképzelések éltek a magyar politika elit fejé-
ben. Fel lehet eleveníteni akármilyen dicső múltat, lehet magasztalni a nemzeti 
függetlenséget, és nemzeti alaptantervbe iktatni a nyilasokat a végsőkig kiszolgáló 
ideológusokat (akik nem mellékesen a „zsidó befolyás” visszaszorítását követelték 
egy olyan időszakban, amikor már javában folyt a „végső megoldás”). Ez a „kul-
túrharc” azonban megkésett történelmi díszletek között folyik. Popov már idézett 
művében a bolgár polgármester hősiesen igyekszik igazolni, hogy a régi bolgárok 
már ismerték az angolvécét (ezáltal igazolva a kultúrfölényt). Csakhogy a kultúrfö-
lény nem változtat azon, hogy a londoni küldetésből egyetlen bolgár sem kíván ha-
zatérni az otthoni nyomorba, a Londonban tanuló szép bolgár diáklány pedig 
sztriptízbárban keresi meg a londoni élethez szükséges pénzt és a tandíjat, amely 
jövőkép egyébként a bolgár férfiakat sem kecsegteti jó kilátásokkal. A családkutató 
Somlai Péter egyik fontos megállapítása, hogy az emberi szocializáció egy életen át 
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tart. Hozzátehetem: az identitások sem fixek, hanem nagyon is alakíthatók, és ez 
nemcsak a Facebook-nemzedékre igaz. A Hamu és gyémánt egyik antihőse egy bí-
ró, aki a hétköznapi életben tisztességes ember, de lágerbe kerülve kiderül, hogy 
minden kegyetlenségre és aljasságra képes azért, hogy megmentse a saját életét. 
Tanulságos, hogyan próbál meg a lágerből szabadult bíró megbirkózni saját erkölcsi 
lealjasulásával, és hogyan próbál kialakítani magának egy új identitást. A múlt nem 
ismerése kétségtelenül könnyen manipulálhatóvá teszi az embereket – de a mai 
információs technika és a nyitott határok mellett a nemzeti identitást nem a nem-
zeti alaptanterv fogja meghatározni, mint ahogyan a kapitalista világrendszer erő-
viszonyait sem a perifériáról diktálják. A jövő tehát nagyon sok tekintetben nyitott 
– a múlt folyamatait pedig a kurzustörténet-írás nem segíti jobban megérteni, még 
ha elvárásai képet is adnak a mindenkori hatalomról… 

Krausz Tamás könyve tehát – ha az írástudó felelősségére gondolunk – nem-
csak a múltba, hanem a jövőbe tekint. Kérdés marad, persze, hogy ebben a jövő-
ben mennyire lesz helye a rendszerkritikának – de ez a kérdés, az eddigiekben vá-
zoltak szerint, szorosan összefügg azzal, hogy milyen irányú is valójában a kelet-
európai (és benne a magyar) fejlődés. A magyar kulturális és szellemi élet haladó 
hagyományaiban fontos szerepet játszik a „haza” figyelmeztetése arra, hogy ne 
forduljon szembe a haladással valamifajta elképzelt „sajátút” nevében, amely 
menthetetlenül a múltba réved és nemzeti bezárkózáshoz, izolációhoz és az elke-
rülhetetlen további leszakadáshoz vezet. Ezért érdemes felidézni Ady Endre sorait, 
még akkor is, ha a szomorú konklúziót (egyelőre még) nem kell a magunkévá ten-
nünk: „»Egy századdal előbbre lássak/S lássam, aki engem idéz./Szomorú sarjamat 
hadd lássam,/Aki ismét Vitéz, Vitéz.«/ S amikor a hajnal szétharsant,/ Rongyos mé-
csese lánginál/Furcsát látott s szomorún halt meg/Csokonai Vitéz Mihály.”11 

 
A rendszerváltás gyermekei  
 
Több mint húsz évvel a rendszerváltás után igencsak aktuális elgondolkodni 

azon, hogy mi is történt azzal a nemzedékkel, amelyik gyerekként élte meg a rend-
szerváltást, így szocializációjának egy része arra az időszakra esett, amikor a „léte-
ző szocializmus” válsága már érezhető volt Magyarországon, belenövekedni vi-
szont már az újkapitalista rendszerbe növekedett bele. Szalai Erzsébet új könyve 
nemcsak aktuális kérdéseket feszeget, hanem fontos hiánypótló munka is a szak-
irodalomban. Az ifjúság kutatásában ugyanis a kvantitatív módszerek dominál-
nak;12 kvalitatív elemzésekre csak kevés példát találunk, holott a habitust és az 
identitást – a könyv két alapkategóriáját – a szerző által választott módszerrel, a 
mélyinterjús elemzéssel lehet a legadekvátabban megragadni.  

Az ismert szociológus új munkája tehát mind témaválasztása, mind pedig vá-
lasztott módszertana okán is feltétlenül igényt tarthat úgy a nagyközönség, mind a 

                                                 
11 ADY Endre: Csokonai Vitéz Mihály. 
12 Lásd pl. GAZSÓ Ferenc  –  LAKI László: Fiatalok az újkapitalizmusban .  Napvilág K i-

adó, Budapest, 2004.  
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szakma figyelmére és kritikájára. A szociológiában ritka az a munka, amely egyszer-
re képes megszólítani ezt a kettőt; a könyv olvasmányossága, remek stílusa és köz-
érthető nyelvezete mindenképpen kiemelendő a kötet erényei között. A Koordiná-
tákon kívül: Fiatal felnőttek a mai Magyarországon című könyv több ok miatt is a 
hazai szociológia kiemelkedő és maradandó teljesítménye. A nemzetközi szakiro-
dalomban jól ismert és kutatott terület a posztadoleszcencia jelensége – az „örök-
ifjú”, felnőni képtelen fiatalok megjelenése a társadalomban, annak minden kö-
vetkezményével együtt. A posztadoleszcencia problémáját a hazai szakirodalom-
ban Somlai Péter fejti ki elméletileg a legigényesebben, de említhetem Bognár Vi-
rág, Tóth Olga és Kabai Imre nevét, akik fontos magyarországi kutatásokat folytat-
tak a témában.13   

A kötet legfontosabb érdemei között említem a posztadoleszcencia problémá-
jának elméleti igényű továbbgondolását és szisztematikus kifejtését. Szalai Erzsé-
bet elemi erővel láttatja, mit jelent a posztadoleszcencia a félperiférián; és igen 
eredeti módon kapcsolja össze ezt a jelenséget a rendszerkritikával. A vizsgált tár-
sadalmi rétegek között megkülönbözteti a vállalkozókat, a topmenedzsereket, a 
politikusokat, a köztisztviselőket, a munkásságot és a munkanélkülieket; emellett 
rétegspecifikus csoportként vizsgálja a kismamákat és az akadémiai és egyetemi 
értelmiséget, valamint külön tanulmányozza a baloldali/zöld és a radikális jobbol-
dali civil aktivisták habitusát és identitását. Külön kiemelem Szalai Erzsébet mun-
kásdefinícióját, amelyet igen eredetinek tartok. A munkásság helyzete stabil és 
megkérdőjelezhetetlen volt a marxista-leninista legitimációs ideológiában; az ál-
lamszocializmus bukásával aztán nemcsak az osztályfogalom, hanem a munkásság 
is kikerült a mainstream politikai diskurzusból, mintha a marxizmus valóban egyet 
jelentett volna a dogmává merevedett sztálini ideológiával. Szalai Erzsébet bátor 
és a mai viszonyok között mindenképpen méltánylandó, úttörő kísérletet tesz a 
rendszerkritikai gondolkodás visszahozására a mainstream szociológiában. A mun-
kásokat úgy definiálja, mint „azokat, akik munkaerejük áruba bocsátásából élnek, 
és (de) ezen belül sem »irányítástechnikai«, sem más szellemi szempontból nem 
töltenek be csúcsvezetői pozíciót. Ez a meghatározás tehát kéttényezős: egyfelől a 
tőke-munka viszonyt, másfelől a munkamegosztásban elfoglalt helyet tekinti az 
adott társadalmi réteg (rétegek) megkülönböztetése alapjának.”14 A szerző egyik 
fontos megállapítása, hogy a munkamegosztásban elfoglalt hely továbbra is döntő 
szerepet játszik a társadalmi rétegződésben; mint ahogyan (nem véletlenül) a 
munkanélküliek állnak a hierarchia legalján, és közülük sorolták be a legtöbben 
magukat az alsó középosztályba vagy a munkanélküliek „lúzer” táborába. A mun-
kásságon belül Szalai Erzsébet megkülönbözteti a stabil munkaerő-piaci pozíciójú 
diplomásokat, az instabil munkaerő-piaci pozíciójú diplomásokat, a stabil munka-
erő-piaci pozíciójú diploma nélkülieket, és az instabil munkaerő-piaci pozíciójú dip-

                                                 
13

 Lásd SOMLAI Péter (szerk.): Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. Napvi-
lág Kiadó, Budapest, 2007.  

14 SZALAI Erzsébet: Koordinátákon kívül: Fiatal felnőttek a mai Magyarországon című könyvéről. Új 
Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2011. 80. 
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loma nélkülieket.15 Fontos itt megjegyezni, hogy a diploma csak belépőül szolgál a 
„jobb” munkahelyek világába; garanciát nem jelent, viszont nélküle a „lúzerek” 
csak a csodában vagy az elvándorlásban reménykedhetnek, ha javítani akarnak a 
helyzetükön. Szalai Erzsébet emellett – korábbi munkáskutatásaira támaszkodva16 
– megkülönbözteti a multinacionális szektor munkásait a hazai ipar „buheráló”, 
rosszabb helyzetben levő, kizsákmányoltabb munkásságától. Felosztása és követ-
keztetései egybecsengenek Ferge Zsuzsa megállapításával, aki szintén 
fragmentáltnak nevezte a hazai munkástudatot. 

Mit formáz tehát a rendszerváltás gyermekeinek habitusa és identitása? Szalai 
Erzsébet továbbgondolja Bourdieu habitus-fogalmát, és arra a következtésre jut, 
hogy a neves francia szociológus túlzottan statikus habitus-fogalmat használ, és 
kevés figyelmet fordít azokra a helyzetekre, ahol a habitus „túlszalad” a struktú-
rán. Ha figyelmesen olvassuk azonban az igen jó érzékkel válogatott interjúrészle-
teket, az derül ki belőlük, hogy a fiatalok habitusa több ponton „belesimul” az új-
kapitalizmus rendszerébe: elfogadják az új rendszer szélsőségesen individualista, 
versenyszellemű logikáját, olyannyira, hogy sokan baráti kapcsolataikat is csak az 
„adok-kapok” szellemében képesek mérlegelni és értékelni. Szalai Erzsébet fontos 
megállapítása, hogy a szélsőségesen narcisztikus személyiség meghatározott tár-
sadalmi viszonyok terméke; ugyanakkor – és ezt is fontos hangsúlyozni! – a habitus 
„előreszalad” annyiban, hogy a fiatalok túlnyomó többsége bírálta a rendszert – 
ha a strukturális gondolkodás hiányában nem is volt képes egy átfogó rendszerkri-
tika megfogalmazására. De hogyan is várhatjuk el, hogy képesek legyenek erre, ha 
az elmúlt húsz évben a mainstream sokat tett azért, hogy eltűnjön a strukturális 
gondolkodás, és eltűnjenek azok a kategóriák, amelyekben megragadható a rend-
szerkritika, és ezáltal elkerülhető a civilizációs-rasszista érvelés, ami jobb híján oly 
sok fiatalt magával ragad? A fiatalok érzékelik a rendszer válságát; ugyanakkor 
képtelenek arra, hogy magukat a rendszer-okokat megfogalmazzák. De nem te-
kinthetjük-e a lázadás első jelének azt, hogy a rendszer válságát egyáltalán érzéke-
lik? És nem számít-e pozitívumnak, hogy sokan sokat tesznek azért, hogy a saját kis 
életükben más szabályok szerint éljenek, és ne a tőkelogika szerint alakítsák kap-
csolataikat? Úgy tűnik, hogy minden interjúalany életében fontos – talán a legfon-
tosabb – vonatkoztatási pont a család, és nem köthető-e ez össze azzal, hogy a mai 
posztadoleszcensek életében csak átmeneti időszakot jelent a posztadoleszcencia, 
mert valójában mindannyian arra vágynak, hogy a Kádár-korszakban – és a fordista 
kapitalizmusban – „normálisnak” tekintett életet éljék –, hogy legyenek az életük-
ben biztos pontok és kapaszkodók? 

A szerző teljesíti ígéretét: az eleven élet sugárzik a terjedelmesen közölt inter-
júrészletekből. Ezekből plasztikusan kibontakozik a félperifériás kapitalizmus 
(fél)munkástudata: egyfelől, a centrumkapitalizmus halvány és homályos bírálata, 
másfelől, az elképzelt „Nyugat” és a magyar „ugar” fájdalmasan megtapasztalt 

                                                 
15 Uo. 81. 
16 SZALAI Erzsébet: Tulajdonviszonyok, társadalomszerkezet és munkásság . Kritika, 2004. 
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ellentéte, ahonnan az egyedüli kiutat az intim szférába való menekülés vagy pedig 
a nyugati álom és a kivándorlás gondolatának kergetése jelenti. Mintha Ady Endre 
és Kosztolányi Dezső óta nem sokat változott volna a világ a magyar „ugaron”: 
Kosztolányi fiatal kortársainak még Párizs jelentette a mércét, Patikárius Jancsinak 
már Amerika és Hollywood...  

Kristóf Luca a kötet módszertani – bár a szerző akaratán kívüli – hiányosságai 
között említi, hogy a vidéki fiatalok kívül maradtak a kutatáson.

17
 Jómagam azt hi-

szem, a kötet így is jól reprezentálja a mai Magyarországot. Érdemes viszont össze-
vetni a kutatás eredményeit Katherine S. Newman amerikai életút-interjúival. 
Newman azt vizsgálja, hogyan tapasztalja meg az individualista tőkelogikában  
„szocializált” amerikai középosztály a lefelé való társadalmi mobilitást, hogyan 
próbál alkalmazkodni a habitus a megváltozott körülményekhez.18 Newman vizsgá-
lataiban a társadalom nem változik; Amerika (továbbra is) „lúzernek” könyveli el a 
lefelé mobil családokat, ahonnan a gyerekek is menekülni (vagy kitörni) igyekez-
nek. Hol van tehát a lázadás? Vagy még inkább: lehet-e, érdemes-e lázadni a 
(fél)periférián, ha maga a centrum „nem mozog”? A Trockij által megálmodott vi-
lágforradalom helyett megvalósult a sztálini „szocializmus egy országban”; tanul-
ságai arra intenek, hogy a periféria mozgástere legalábbis korlátozott.  

Itt említem meg a kötet számomra egyedüli hiányosságát. Miközben teret kap-
nak a nyugati szociológia képviselői, a Kelet-Európa fogalom aluldimenzionált ma-
rad, holott a szerző végig operál a félperiféria fogalmával.19 A Kelet-Európa kuta-
tásban a hazai történészek nemzetközileg is számottevő eredményeket értek el, 
amelyről a hazai szakma ma valahogy megfeledkezni igyekszik. Holott Kelet-Európa 
akkor érdekes volt a Nyugat számára, mint régió és mint tudományos elmélet is. 
Azóta a helyzet sokat romlott – mind az akadémiában, mind pedig a régió megíté-
lését tekintve is. Az eredmények azonban ettől függetlenül eredmények maradnak 
– akkor is, ha ez ma már történelem. 

A könyv szemléletében és módszertanában interdiszciplináris megközelítést követ. 
Én ezt egyértelműen a munka érdemei közé sorolom. A szűkebb diszciplínákon belül a 
bourdieu-i szociológia elméleti művelője felróhatja a szerzőnek, hogy nem fordít ele-
gendő figyelmet a habitusfogalom elemzésére, vagy nem elég differenciáltan értelmezi 
azt, a képzett szociálpszichológus pedig számon kérheti az identitás szakirodalmának 
tárgyalását, vagy a típusok kialakításának további szempontjait. Én azonban nem hi-
szem, hogy ezek a kritikák bármit is levonnának a kötet értékéből. Szalai Erzsébet 
ugyanis nem a bourdieu-i habitus-fogalom elemzését állítja munkája középpontjába, 
hanem alkotó módon továbbgondolja azt, egészen pontosan feltesz egy nagyon rele-

                                                 
17 KRISTÓF Luca: A lázadásmentes nemzedék. http://www.socio.hu/2pdf/4kristof.pdf 
18

 Katherine S. NEWMAN: Falling from Grace: The Experience of Downward Mobility in the Ameri-
can Middle Class. Free Press, New York, 1988. Uő: Falling from Grace: Downward Mobility in the Age of 
Affluence. Berkeley, University of California Press, 1999. 

19
 Hozzá kell tennünk, hogy a szerző ezt a feladatot nagy elméleti igényességgel elvé g-

zi egyik, már korábban megjelent munkájában, amely angolul is  megjelent: Az első válasz-
kísérlet: a létezett szocializmus - és ami utána jön… Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
2004.  
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váns és aktuális szociológiai kérdést: hogyan befolyásolja a félperifériás helyzet a sze-
rencséjükre vagy balszerencséjükre abban felnőni kényszerülő fiatalok személyiségét 
és habitusát? Módszertanilag pedig perspektivikus utat mutat ahhoz, hogyan kapcsol-
ható össze a strukturális elemzés (a félperifériás helyzet) a mélyinterjús kutatással, 
amelyen alapulnak a szerző legfontosabb következtetései.  

Newman antropológiai kutatásai nem pusztán egyes amerikai közösségek érték-
világával foglalkoznak: a szerző arra keresi a választ, hogyan alakítja a sikerorientált 
amerikai gondolkodás az emberek sorsát olyan helyzetben, amikor az életük és a kö-
rülményeik éppen nem az amerikai álomnak megfelelően alakulnak. Szalai Erzsébet 
irodalmi példák tükrében szemlélteti, hogy a „magyar trauma”, a lezáratlan vagy 
kibeszéletlen múlt mennyire alakítja ma is a fiatalok gondolkodását; ezt egyébként 
számos szociológiai kutatás megerősíti.20 Érdemes megemlíteni, hogy sok szélső-
jobboldali fiatal számolt be arról, hogy nagyszülei erősen antikommunista érzelműek 
voltak, vagy egyenesen az elmúlt rendszer áldozatainak tekintették magukat. A rend-
szerváltás sok esetben nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: a szélsőjobboldali 
fiatalok családjában a szülők jelentős arányban voltak a rendszerváltás egyértelmű 
vesztesei. A ressentiment itt – talán érthetően – a korábban bálványozott Nyugat ér-
tékeinek elutasításában és egy sajátosan magyar út keresésében jelentkezik (amelyet 
valahol „elrontottak” a magyarság hagyományos ellenségei – és a listát innentől 
kezdve hosszan lehetne folytatni). Pedig a rendszerváltás és a mai magyar nemzet 
valódi tragédiája az, hogy nem alakult ki még az alapértékek vonatkozásában sem 
egy egységes nemzeti közmegegyezés: a huszadik századról nincsen olyan történeti 
narratíva, amelyet nagy vonalakban mind a baloldal, mind pedig a jobboldal elfogad, 
sőt, a harc a történeti emlékezés jogáért ma is folyik – ha lehet, még élesebben, mint 
a rendszerváltás első éveiben, amikor felszínre kerültek a magát nemzetinek valló 
jobboldal sérelmei az államszocialista időszakban, amelynek kultúrpolitikáját pedig 
semmiképpen nem tekinthetjük egységesen kirekesztőnek (a monopóliumra való 
erőszakos törekvés csak egy rövid időszakra igaz). 

A magyar társadalmat és annak fiatalságát jellemző mély megosztottság azonban 
nemcsak a lezáratlan múltból, hanem és még inkább, a félperifériás helyzetből fakad. 
Szalai Erzsébet teljesítményének maradandó helye van a rendszerkritikai irodalomban, 
mert ennek a helyzetnek az elemzését több munkájában lelkiismeretesen elvégzi, az itt 
ismertetett műben pedig kijelöli a struktúrákhoz képest elcsúszott habitusok legfonto-
sabb sajátosságait. A szociológus jó érzékkel állapítja meg, hogy a hazai akadémiai és 
egyetemi értelmiségnek „nem adatott meg”, hogy lázadó legyen; gondolkodásukat 
meghatározza a tőkés rendszerlogika. Hogyan lázadjanak akkor, ha a lázadásnak hiány-
zik minden intézményes és szellemi feltétele? A marxizmust sokan egyenesen a sztáli-
nizmussal azonosítják a mai Magyarországon; csoda-e, ha sokaknak a jobboldali radika-
lizmus kínálja a globális tőkerendszerrel szemben az egyedüli alternatívát? 

Kristóf Luca idézett kritikájában igen jó összefoglalását adja Szalai Erzsébet a 

                                                 
20 Egy korai példáért lásd: SZELÉNYI Iván: Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 
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baloldali/zöld és a radikális jobboldali civil aktivisták habitusára és identitására vo-
natkozó lényegi megállapításainak; ezeket nem ismétlem. Figyelemreméltó azon-
ban, hogy a vad antikommunizmussal és konkrét ellenségképpel operáló jobboldali 
radikalizmus a jelek szerint vonzóbb lehetőség sok fiatalnak, mint az alternatívát 
nem, vagy csak homályosan kínáló baloldali radikalizmus. A Nyugat és a kapitaliz-
mus, mint rendszer lényegi félreismerése jelenti a kulcsot a látszólagos ambivalen-
ciák megértéséhez: az egyik oldalon feltétel nélküli szervilizmus, „nyugatimádat”, 
amit a választott szókincs is szépen tükröz, a másik oldalon pedig a nacionalizmus-
ba és egy képzelt múltba és identitásba való menekülés,21 amivel nem vagyunk 
egyedül a kelet-európai félperiférián. 

Mi következik mindebből a generáció (és a félperiféria) jövőjére nézve? Egy 
Bourdieu-kutató vitatkozhat Szalai Erzsébet habitus-fogalmával, én azonban úgy 
látom, hogy a kötet inkább árnyalja ezt a fogalmat, hiszen a szemünk előtt bonta-
kozik ki az a habitus, ami több ponton elcsúszott ugyan a struktúrákhoz képest, 
ugyanakkor meg is erősíti azokat. Vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy az ameri-
kai középosztály éppúgy képtelen a lázadásra, mint ahogyan értelmes ellenállás is 
igen nehezen bontakozhat ki a (fél)periférián. A tőkelogika elleni következetes lá-
zadás helyett marad egy narcisztikus, bizonytalanságoktól gyötört korosztály, 
amely könnyűszerrel áldozatul eshet a jobboldali populizmusnak. Nagyon fontos-
nak tartom itt a személyiségnek azt a kettősségét, ami az egész könyvből kibonta-
kozik: egyfelől, a szélsőséges nárcizmus, másfelől pedig a lét-és múltbizonytalan-
ságban megragadható önbizalomhiány és gyötrelmes énkeresés kettőségét.  

Ez a generáció nincsen abban a helyzetben, hogy megváltoztassa a világrendszeren 
belüli erőviszonyokat. A saját élete felett azonban nagyobb lehet a hatalma, mint aho-
gyan hiszi. A rendszerváltó generáció egykori közösségeit jórészt felmorzsolta a neoli-
berális kapitalizmus: Schiffer Pál Elektra című filmjében érzékletesen mutatja be, ho-
gyan bomlanak fel egy brigádban a baráti, kölcsönösségen alapuló viszonyok, amikor 
előtérbe kerül az egyéni érdek – pontosabban, csak az kerül előtérbe. Szalai Erzsébet 
idézi Szabó Magda Mózes egy, huszonkettő című kisregényét, ahol az 1950-es években 
szocializálódó gyerekek mind a kommunista, mind pedig a „nemzeti jobboldali” vona-
lon egymás társaságában találnak igazi közösséget, mivel a saját szüleivel egyik oldal 
sem képes azonosulni. Ezt parafrazálva a Koordinátákon kívül egy olyan nemzedéket 
mutat be, amelynek esélye sem volt arra, hogy közösségi életet éljen, mivel egy szigorú 
tőkelogikába szocializálódott bele, ráadásul egy olyan társadalomban, ahol nem a ki-
sebbség lesz vesztes, mint Amerikában, hanem az egykori kádári középosztály jelentős, 
ha nem a legnagyobb része a rendszerváltás vesztesei közé tartozik. 

A gyerekkori szocializáció azonban nem minden. Somlai Pétert idézem: a szociali-
záció egy életen át tartó folyamat. Érdemes volna ebből a szempontból megvizsgálni, 
hogyan változott az egykori rendszerváltó generáció tagjainak habitusa? Hiszen őket 
valóban egy egészen más – és sok szempontból emberarcúbb – társadalomra készí-

                                                 
21 Ez magyarázza azt a látszólagos ellentmondást is, hogy a magát szélsőjobboldalinak tartó fiatal 

örömmel elmenne külföldre, ha ott kapna (nyugati fizetésért) munkát. 
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tette fel saját gyerekkori szocializációjuk. Az eredmény azonban inkább azt igazolta, 
hogy mennyire sebezhetőek voltak az akkor kialakított közösségek – akár a munka-
helyi brigádokban, a rendszer által támogatva, akár ellenzékben is. Kérdés, hogy a 
Koordinátákon kívül bizonytalanságoktól gyötört nemzedéke milyen kiutat keres. A 
jelek szerint a közösségi életre van igény, amit a politikai pártok is kihasználnak: a 
szélsőjobboldal ugyanis nemcsak konkrét ellenségképpel, hanem a közösségi élet 
ígéretével is operál. Érdemes utalni itt Utasi Ágnes kutatásaira: a legkevesebb erőfor-
rással rendelkező csoportokra általában a kapcsolathiány jellemző: sokan baj esetén 
csak közvetlen családjukra (vagy arra sem) számíthatnak.22 A kötet címválasztásában 
tükröződő bizonytalanságot oldja a kötet optimista lezárása: a szerző nem adja fel a 
reményt, hogy a (rendszer)kritikus fiatalok is találnak közös koordinátákat. Már csak 
ezért is érdemes tovább gondolkodni a magyar „ugaron”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 UTASI Ágnes: Éltető kapcsolatok: A kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre. Új Mandátum, 

Budapest, 2008. 
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