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cím	alatt	több	mint	1300	té	tel	ből	ál	ló,	bár	tá	vol	ról	sem	tel	jes,	re	le	váns	iro	dal	mat	ál	lí	tott	össze	Don	Slater.

replika 26 (1997. június): 31–46 31

1. Be	ve	ze	tés

Kis	hely	ze	tünk	be	hogy	fér	ne	a	nagy	
hely	zet?	Ez	a	nagy	hely	zet.

Tandori	De	zső

Berg	son	és	Fre	ud	óta	tud	juk,	hogy	a	hu	mor	
egyik	 leg	fon	to	sabb	 for	rá	sa,	 ha	 va	la	mely	
je	len	sé	get,	 fo	gal	mat	 vagy	 ép	pen	 sze	mélyt	
meg	szo	kott	kon	tex	tu	sá	ból	ki	emel	ve	egy	új,	
szo	kat	lan	 kör	nye	zet	be	 he	lye	zünk.	A	 szim
bó	lum	hoz	 kap	cso	ló	dó	 meg	szo	kott	 je	len	té
sek	és	konnotációk	az	át	ül	te	tés	so	rán	el	ve
szí	tik	 ma	gá	tól	 ér	te	tő	dő	sé	gü	ket,	 s	 ez	ál	tal	
fur	csa	át	hal	lá	sok	ra	nyí	lik	mód.	Nem	csak	az	
új,	bi	zarr	hely	ze	tet	ta	lál	hat	juk	ko	mi	kus	nak,	
ha	nem	a	hu	mor	mint	egy	vissza	is	hull	hat	a	
ko	ráb	ban	be	vett,	nor	má	lis	nak	tar	tott	és	el	fo
ga	dott	fo	ga	lom	ra	vagy	sze	mély	re.	Óha	tat	la
nul	 is	 ez	 a	 té	zis	 jut	 az	 em	ber	 eszé	be,	ha	 a	
„fo	gyasz	tói	tár	sa	dal	mat”,	a	„fo	gyasz	tást”,	a	
nyu	ga	ti	 jó	lé	ti	 tár	sa	dal	mak	 kon	cep	tu	á	lis	
top	mo	dell	je	it	 pró	bál	ja	 ke	letkö	zépeu	ró

pai	 kon	tex	tus	ba	 in	vi	tál	ni.	 (S	 ma	gunk	 kö	zött	 szól	va,	 még	 jó	 né	hány,	 több	nyi	re	 a	
posztmodernitáshoz	kö	tő	dő	ilyen	di	va	tos	fo	gal	mat	so	rol	hat	nánk.)	A	nyu	ga	ti	tár	sa	da	lom	tu
do	mány	 ezen	 ele	gáns	 fo	ga	lom	ma	nö	ken	jei,	 me	lyek	 oly	 csá	bí	tó	an	 vo	nag	la	nak	 a	 Theory, 
Culture and Society, a Representations vagy	a	Social Text fény	ár	ban	úszó	ki	fu	tó	in,	több	nyi
re	eset	le	nül	téb	lá	bol	nak	a	kö	zépeu	ró	pai	félperiféria	szür	ke	sé	gé	ben.	Ugya	nak	kor	a	ma	gyar	
tár	sa	da	lom	tör	té	net	 –	 mond	juk	 –	 el	múlt	 negy	ven	 évé	nek	 meg	ér	té	se	kor	 foly	tonfoly	vást	
olyan	fo	gal	mak	ba	üt	kö	zünk,	mint	pél	dá	ul	a	„kis	pol	gá	ro	so	dás”,	a	„má	so	dik	gaz	da	ság”,	a	
„szo	ci	a	lis	ta	 vál	lal	ko	zók”,	 „ere	de	ti	 tő	ke	fel	hal	mo	zás”,	 a	 „Ká	dárkö	zép	osz	tály”,	 ame	lyek	
igény	lik	–	leg	több	ször	a	fáj	dal	mas	hi	ány	ra	rá	mu	tat	va	–	a	fo	gyasz	tás	fo	gal	má	nak	hasz	ná	la
tát:	 va	la	mi	lyen	mér	ték	ben	ugya	nis	 az	 e	 fo	gal	mak	kal	meg	ra	gad	ni	vélt	 je	len	sé	gek,	 il	let	ve	
cso	por	tok	mind	egyi	ke	a	fo	gyasz	tás	men	tén	konstituálódik.	Meg	győ	ző	dé	sünk	sze	rint	a	csél
csap	nyu	ga	ti	di	vat	dí	vák	há	zunk	ba	en	ge	dé	sé	vel	a	ká	dá	ri	kon	szo	li	dá	ci	ó	ból	a	 je	len	be	 íve	lő	
tár	sa	da	lom	fej	lő	dé	si	pá	lya	egyik	kulcs	mo	men	tu	mát	ra	gad	hat	juk	meg.	De	mi	lyen	ér	te	lem	ben	
tart	hat	juk	fon	tos	nak	a	fo	gyasz	tás	fo	gal	mát,	ha	épp	kilenc	sor	ral	ko	ráb	ban	bé	lye	gez	tük	eset
len	nek	az	ef	fé	le	fo	gal	mak	hasz	ná	la	tát	a	kö	zépeu	ró	pai	tár	sa	dal	mak	le	írá	sá	ra?

A	fo	gyasz	tás	sal	kap	cso	la	tos	tár	sa	da	lom	tu	do	má	nyi	iro	da	lom	fruszt	rá	ló	an	ki	ter	jedt.1 Ezt a 
nagy	já	ból	át	te	kint	he	tet	len	dzsun	gelt	–	Mike	Featherstone	kategorizációját	né	mi	leg	sza	ba
don	ér	tel	mez	ve	–	há	rom	rész	re	oszt	hat	juk	(Featherstone	1991:	13).	Az	el	ső	cso	port	ba	a	tár -
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sa da lom fi lo zó fia cím	szó	alá	so	rol	ha	tó	mű	vek	tar	toz	nak	(a	frank	fur	ti	is	ko	lá	tól	Baudrillardig	
és	to	vább),	ame	lyek	a	fo	gyasz	tói	tár	sa	da	lom	mi	ben	lét	ét	tag	lal	ják.	Ezek	nek	az	írá	sok	nak	az	
alap	él	mé	nye	a	mar	xi	pró	fé	cia	bu	ká	sa,	mi	sze	rint	a	„ka	pi	ta	liz	mus	leg	fel	ső	fo	ka”	után	nem	a	
kom	mu	niz	mus,	ha	nem	a	ka	pi	ta	liz	mus	egy	még	fej	let	tebb	vál	to	za	ta	kö	vet	ke	zik.	En	nek	el	le
né	re	a	mar	xi	ins	pi	rá	ció,	il	let	ve	a	Marxelem	zé	sek	ak	tu	a	li	zá	lá	sá	ra,	to	vább	gon	do	lá	sá	ra	va	ló	
tö	rek	vés	szin	tén	töb	béke	vés	bé	jel	lem	ző	je	en	nek	az	irány	zat	nak.	A	fo	gyasz	tói	tár	sa	da	lom
ban	az	el	ide	ge	ne	dett	lét	ha	mis	szük	ség	le	te	it	ger	jesz	tő	ma	ni	pu	lá	ció	kü	lön	bö	ző	vál	fa	jai	vizs
gá	lan	dók.	A	má	so	dik,	már	in	kább	szo ci o ló gi ai jel	le	gű	meg	kö	ze	lí	tés	ben	a	fo	gyasz	tás	el	ső
sor	ban	mint	az	adott	tár	sa	da	lom	ban	ren	del	ke	zés	re	ál	ló	ja	vak	el	sa	já	tí	tá	sá	nak	meg	ha	tá	ro	zott	
mód	ja	 je	le	nik	meg.	A	 vizs	gá	la	tok	 kö	zép	pont	já	ban	 itt	 az	 áll,	 hogy	 kü	lön	bö	ző	 cso	por	tok	
mi	lyen	mó	don	hasz	nál	nak	kü	lön	bö	ző	fo	gyasz	tói	ja	va	kat	a	tár	sa	dal	mi	kö	te	lé	kek	és	kü	lönb
sé	gek	ki	épí	té	sé	re	és	fenn	tar	tá	sá	ra	(Bourdieu	1984).	A	har	ma	dik,	szub jek tum köz pon tú meg
kö	ze	lí	tés	szá	má	ra	a	fo	gyasz	tói	kép	ze	let	ben	meg	je	le	nő	ál	mok	és	vá	gyak	áll	nak	a	kö	zép	pont
ban.	Ezek	ben	a	narratívákban	a	fo	gyasz	tó	ak	tív,	ér	zel	mi	ki	elé	gü	lést	és	esz	té	ti	kai	gyö	nyört	
ke	re	ső	sze	rep	lő	ként	je	le	nik	meg,	aki	nek	ér	ték	rend	jé	ben	és	élet	ve	ze	té	sé	ben	a	fo	gyasz	tás	nak	
meg	ha	tá	ro	zó	sze	re	pe	van	(Rojek	1987).

Ha	en	nek	a	 szük	ség	kép	pen	 le	egy	sze	rű	sí	tő	 ti	po	ló	gi	á	nak	az	ér	vé	nyes	sé	gét	vizs	gál	juk	a	
ma	gyar	 tár	sa	da	lom	 je	le	né	ben	 és	 fél	múlt	já	ban,	 ak	kor	 alig	ha	 ke	zel	het	jük	 ta	go	lat	la	nul	 az	
el	múlt	negy	ven	évet.	Ha	bár	egyet	ér	tünk	azok	kal,	akik	a	ma	gyar	át	ala	ku	lás	fo	lya	mat	jel	le	gét	
hang	sú	lyoz	zák	(ép	pen	ség	gel	e	ta	nul	mány	ban	mi	ma	gunk	is	e	fo	lya	ma	tos	ság	ér	zé	kel	te	té	sé
re	tö	rek	szünk),	ám	té	mánk,	a	fo	gyasz	tás	tá	gabb	tár	sa	dal	mi	je	len	té	se,	il	let	ve	sze	re	pe	szem
pont	já	ból	el	kell	kü	lö	ní	te	nünk	egy	más	tól	a	ki	lenc	ve	nes	éve	ket	és	a	ko	ráb	bi	 idő	sza	kot.	A	
poszt	kom	mu	nis	ta	ké	ső	ka	pi	ta	liz	mus	ese	té	ben	ugya	nis	könnyen	be	lát	ha	tó,	hogy	kon	tex	tu	sá
ban	mind	há	rom	meg	kö	ze	lí	tés	jo	go	sult	le	het.	No	ha	a	poszt	kom	mu	nis	ta	kor	szak	elem	zé	sét	
fon	tos	nak	 tart	juk	(lásd	er	ről	pl.	Dessewffy	1996),	e	 ta	nul	mány	ban	azon	ban	el	ső	sor	ban	a	
klasszi	kus	ká	dá	ri	kon	szo	li	dá	ció	1960–70es	éve	it	és	a	rend	szer	vál	tás	ba	tor	kol	ló	nyolc	va	nas	
éve	ket	vizs	gál	juk.

Vissza	tér	ve	Featherstone	ti	po	ló	gi	á	já	hoz:	az	el	ső,	tár sa da lom fi lo zó fi ai meg	kö	ze	lí	tés	ről	
azt	gon	dol	hat	nánk,	hogy	a	ká	dár	iz	mus	kap	csán	evi	dens	mó	don	ki	esik,	hi	szen	ez	ah	hoz	a	
ka	pi	ta	liz	mus	kri	ti	ká	hoz	kö	tő	dik,	amely	töb	béke	vés	bé	ál	lan	dó	ide	o	ló	gi	ai	mo	tí	vu	ma	volt	
az	állam	szo	cia	lis	ta	rend	szer	nek.	E	ta	nul	mány	nak	nem	le	het	cél	ja	a	ká	dá	ri	nyil	vá	nos	ság	
szer	ke	zet	vál	to	zá	sa	i	ban	va	ló	el	mé	lyü	lés,	így	csak	je	lez	zük,	hogy	a	va	ló	ság	ban	ez	is	sok	kal	
bo	nyo	lul	tabb	volt.	A	ha	la	dó	ér	tel	mi	sé	gi	ka	pi	ta	liz	mus	kri	ti	ka	a	vizs	gált	idő	szak	ban	mind	ig	
is	po	li	ti	ka	i	lag	tá	mo	ga	tott	szel	le	mi	im	port	ter	mék	volt;	az	1962ben	be	mu	ta	tott	Édes Élet-
től	Günther	Wallraff	nyolc	va	nas	évekbeli	tény	fel	tá	rá	sá	ig	könnyű	és	fo	lya	ma	tos	út	ve	ze
tett.	Más	kér	dés	per	sze,	hogy	ezek	az	antimaterialisztikus	ka	pi	ta	liz	mus	ér	tel	me	zé	sek	és	
kri	ti	kák	mi	lyen	fe	gyel	me	zet	len	ol	va	sa	to	kat	kap	hat	tak.	Ezt	ta	lán	leg	éke	seb	ben	a	Sze líd 
mo to ro sok pél	dá	ja	bi	zo	nyít	ja,	amely	nek	nyo	mán	az	ellenkulturális	rek	vi	zi	tu	mok	(mint	a	
beat	ze	ne	 és	 a	 ká	bí	tó	szer)	 mel	lett/he	lyett	 egy	 jel	leg	ze	tes	 kul	tusz	tárgy,	 ne	ve	ze	te	sen	 az	
egye	di	vé	 dí	szí	tett	mo	tor	ke	rék	pár	 vált	 a	 ra	jon	gás	 tár	gyá	vá	 a	 het	ve	nesnyolc	va	nas	 évek	
tinédzserei	kö	zött.

A	 kul	tu	rá	lis	 im	port,	 il	let	ve	 de	kó	do	lá	sá	nak	 te	ma	ti	ká	ja	 azon	ban	 túl	megy	 e	 ta	nul	mány	
ke	re	te	in,	mi	ként	a	ko	ra	be	li,	fo	gyasz	tás	sal	kap	cso	la	tos	ha	zai	ide	o	ló	gi	ai	vi	tá	kat	sem	kö	vet
het	jük.	A	tör	té	net	amúgy	is	köz	is	mert,	a	„hábetlerizmus”,	az	„el	ide	ge	ne	dés”,	a	„ki	csi	vagy	
ko	csi”	és	a	„kis	pol	gá	ri	ság”	cím	ké	vel	el	lá	tott	rep	re	zen	ta	tív	po	li	ti	kai	ér	tel	mi	sé	gi	vi	ták	ha	tá
roz	ták	meg	a	nyil	vá	nos	ság	te	ma	ti	kus	cso	mó	pont	ja	it.	E	vi	ták	ban	ál	lan	dó	an	je	len	volt	az	az	
at	ti	tűd,	 amely	 ta	lán	 csak	 a	 „har	cos	 bé	ké	hez”	 fog	ha	tó	 „hét	köz	nap	ok	 for	ra	dal	mi	sá	ga”	
oximoronnal	jel	le	mez	he	tő	mél	tó	kép	pen.	En	nek	az	irány	zat	nak	a	szó	la	ma	i	ban	fur	csa	re	to	ri
kai	bak	ug	rás	sal	je	len	volt	a	ka	pi	ta	liz	mus	nél	kü	li	ka	pi	ta	liz	mus	kri	ti	ka,	amely	a	kon	szo	li	dált	
vi	szo	nyok	unal	mát	és	ha	szon	el	vű	sé	gét,	a	min	den	nap	ok	szür	ke	sé	gét	vagy	Gyurkó	Lász	ló	
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szép	sza	va	i	val	a	„bé	ka	len	csés	lé	te	zést”	tá	mad	ta.	Nem	kell	azon	ban	Mes	ter	há	zi	La	jost	egy
be	mos	ni	Marcuséval	ah	hoz,	hogy	be	lás	suk,	ez	az	ér	ve	lés	szá	mos	he	lyen	egy	be	csen	gett	a	
nyu	ga	ti	„ha	la	dó”	„új	bal	ol	dal”	kri	ti	ká	i	val.	Nem	hi	ány	zott	te	hát	a	fo	gyasz	tás	tár	sa	da	lom	fi	lo
zó	fi	ai	kri	ti	ká	ja	a	ká	dár	iz	mus	ból,	és	emi	nens	mó	don	je	len	volt	az	ér	tel	mi	sé	gi	köz	be	széd	ben.	
Ám	sú	lyos	arány	té	vesz	tés	ál	do	za	tai	len	nénk,	ha	azt	ál	lí	ta	nánk,	hogy	akár	még	az	előb	bi,	
pervertált	ér	te	lem	ben	is,	a	tár	sa	da	lom	fi	lo	zó	fi	ai	kri	ti	ka	a	rend	szer	kulcs	moz	za	na	ta	lett	vol	na.	
Az	 ál	lam	szo	ci	a	liz	mus	 kont	rol	lált	 hi	va	ta	los	 nyil	vá	nos	sá	gá	ban	 ha	meg	je	len	tek	 is	 ezek	 az	
új	ba	los	szó	la	mok,	mi	ként	min	dent,	a	„túl	zott	sze	mé	lyi	fo	gyasz	tást”,	„az	anya	gi	ja	vak	haj
há	szá	sát”	és	az	„ön	cé	lú	ego	iz	must”	is	ak	kor	és	ad	dig	le	he	tett	kri	ti	zál	ni,	amíg	a	nyil	vá	nos	ság	
irá	nyí	tói	ezt	szük	sé	ges	nek,	il	let	ve	el	fo	gad	ha	tó	nak	tar	tot	ták.

Más	nak	lát	juk	a	fo	gyasz	tás	szo ci o ló gi ai-funk ci o ná lis és	szub jek tum köz pon tú fel	fo	gá	sá
nak	je	len	tő	sé	gét	a	ká	dár	iz	mus	te	kin	te	té	ben.	Úgy	vél	jük,	hogy	a	fo	gyasz	tás	mind	két	as	pek
tu	sa	fon	tos	ada	lé	kok	kal	szol	gál	hat	a	kor	szak	tár	sa	da	lom	tör	té	net	ének	meg	ér	té	sé	hez.	Az	
aláb	bi	ak	ban	ezért	el	ső	sor	ban	e	ket	tős	szem	pon	tot	kö	vet	ve	te	szünk	kí	sér	le	tet	az	ál	lam	szo	ci
a	liz	mus	idő	sza	ká	ban,	va	gyis	a	hi	ány	gaz	da	ság	fel	tét	elei	kö	zött	mű	kö	dő	fo	gyasz	tói	ma	ga	tar
tás,	vá	gyak	és	ér	ték	rend	sze	rek	vé	gig	gon	do	lá	sá	ra.

2.	A	ne	ga	tív	kon	szen	zus	ele	mei

–	Hal	lod,	amit	mon	dok,	Alexander?
–	Nem.

Ing	mar	Bergman:	Fanny és Alexander

Van	nak	 pél	dá	ul	 egyes	 nyu	ga	ti	 di	va	tok,	 ame	lyek	
bi	zo	nyos	mér	té	kig	ná	lunk	is	ha	tot	tak,	…	ezek	egyi
ke	 a	 ci	niz	mus	 és	 a	 kö	zöny	 a	 köz	éle	ti	 kér	dé	sek	kel	
szem	ben.	Nyu	ga	ton	ez	pá	ro	sul	a	vad	nyu	ga	ti	nad	rág
vi	se	let	tel	meg	a	hosszú	haj	jal,	a	bo	rot	vál	ko	zás	el	ha
gyá	sá	val.	…	A	vad	nyu	ga	ti	nad	rá	gok	kal	meg	a	sza
kál	lal	meg	 a	 haj	vi	se	let	tel	 nem	 aka	rok	 fog	lal	koz	ni.	
…	Ami	 itt	 fon	tos,	 az	 az,	 hogy	 a	 párt,	 az	 if	jú	sá	gi	
szö	vet	ség	nem	di	vat	ter	ve	ző	cég	és	nem	fod	rász	ipa	ri	
ktsz,	és	nem	is	kell	ilyes	mi	vel	fog	lal	koz	nia.

Ká	dár	Já	nos	fel	szó	la	lá	sa	a	KISZ	VII.
kong	resszu	sán	(1967),	(Ká	dár	1968)

Az	1960–80as	évek	ben	 ta	pasz	tal	ha	tó	min	den	na	pi	po	li	ti	kai	vé	le	mé	nyek	és	a	fo	gyasz	tás	
össze	füg	gé	sé	ben	a	„ne	ga	tív	kon	szen	zus”	vagy	az	„al	ku”	ki	fe	je	zé	sek	ta	lán	a	kel	le	té	nél	job
ban	imp	li	kál	nak	az	al	kut	meg	kö	tők	ré	szé	ről	va	la	mi	fé	le	tu	da	tos	sá	got	vagy	cél	ori	en	tált	sá
got.	Jól	le	het	nem	gon	dol	juk,	hogy	a	Ká	dárrend	szer	ről	szó	ló	po	li	ti	kai	iro	da	lom	fő	sze	rep
lő	je	 len	ne	 a	 les	ke	lő	dő,	 fe	ke	te	 nap	szem	üve	ges	 ház	mes	ter,	 azon	ban	 a	Ká	dárrend	szer	 (e	 fi	 
gu	ra	ál	tal	jól	il	luszt	rált)	hi	deg	há	bo	rús	ér	tel	me	zé	se	imp	li	ci	te	je	len	van	mind	azon	ese	tek	ben,	
ami	kor	a	szer	zők	kimondvakimondatlanul	meg	ta	gad	ják	a	po	li	ti	ka	men	tes	tár	sa	dal	mi	cse
lek	vés	le	he	tő	sé	gét	a	ma	gyar	ál	lam	szo	ci	a	liz	mus	pol	gá	ra	i	tól.	Ez	azt	je	len	ti,	hogy	a	le	het	sé
ges	pol	gár	at	ti	tű	dö	ket	le	fed	ve	vé	lik	a	ha	ta	lom	mal	va	ló	együtt	mű	kö	dés,	a	tu	da	tos	passzi	vi
tás	és	a	bá	tor	ki	ál	lás	há	rom	alap	ese	té	vel.	A	ká	dár	iz	mus	eme	fel	fo	gá	sá	ban	az	em	be	rek	előtt	
ál	ló	al	ter	na	tí	vák	a	po	li	ti	ká	val	va	ló	együtt	mű	kö	dés	jel	le	ge	sze	rint	konstituálódó	je	len	té	sük
nek	meg	fe	le	lő	en	ér	tel	me	ződ	nek.	No	ha	ez	–	mint	a	ké	sőb	bi	ek	ben	lát	ni	fog	juk	–	sok	eset	ben	
így	volt,	azon	ban	a	po	li	ti	kai	je	len	tés	sze	rin	ti	vá	lasz	tás	mel	lett	egy	for	mán	fon	tos	volt	az,	
ami	kor	az	em	be	rek	po	li	ti	kai	je	len	tés	sel	bí	ró	és	po	li	ti	kai	je	len	tés	sel	nem	bí	ró	al	ter	na	tí	vák	
kö	zött	 vá	lasz	tot	tak.	 E	 ta	lán	 szőr	szál	ha	so	ga	tás	nak	 tű	nő	 dis	tink	ció	 cél	ja	 az,	 hogy	 a	 Ká	 
 



2	 Egy	kö	zelmúlt	ban	meg	je	lent,	a	meg	al	ku	vás	ról	szó	ló	kö	tet	egész	fe	je	ze	tét	szen	tel	te	a	szer	ző	a	Ká	dárrend	szer	
pol	gár	at	ti	tűd	jei	–	konformitás	és	meg	al	ku	vás	sze	rint	tör	té	nő	–	ér	tel	me	zé	sé	nek	(Karikó	1995).

3	 A	sze	mé	lyi	tu	laj	don	kö	ré	be	tar	toz	tak	a	ho	mo	kadaricus nor	má	lis	el	fo	gad	ha	tó	szük	ség	le	tei:	egy	la	kás,	egy	nya
ra	ló	és	a	nagy	kar	ri	ert	be	fu	tó	ház	tá	ji.
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dárrend	szer	élet	vi	lá	gá	ban	ho	zott	egyé	ni	dön	té	sek	ről	töb	bet	tud	junk	mon	da	ni	an	nál,	mint	
hogy	 azok	va	la	mi	lyen	meg	ha	tá	ro	zott	 po	li	ti	kaimo	rá	lis	 né	ze	ten	 ala	pul	tak,	 vagy	hogy	 az	
op	por	tu	niz	mus	kü	lön	bö	ző	fo	ko	za	ta	it	tes	te	sí	tet	ték	meg.2	A	je	len	ta	nul	mány	cél	ja	az,	hogy	
a	po	li	ti	kai	rend	szer	rel	va	ló	együtt	mű	kö	dés	imp	li	kál	ta	kü	lön	bö	ző	je	len	té	sek	ál	ta	li,	va	la	me
lyest	de	ter	mi	nisz	ti	kus	meg	kö	ze	lí	té	sen	túl	re	konst	ru	ál	ja	a	ká	dár	iz	mus	min	den	nap	ja	it	élők	
szá	má	ra	 föl	me	rült	 (po	li	ti	ka	i	lag	 nem	 fel	tét	le	nül	 ér	tel	mez	he	tő)	 vá	lasz	tá	si	 le	he	tő	sé	ge	ket,	
il	let	ve	azok	per	cep	ci	ó	ját.

A	 ha	ta	lom	 és	 a	 tár	sa	da	lom	 kö	zöt	ti,	 a	 po	li	ti	kai	 iro	da	lom	 ál	tal	 ne	ga	tív	 kon	szen	zus	nak	
ne	ve	zett	imp	li	cit	al	ku	a	kö	vet	ke	ző	főbb	ele	me	ket	tar	tal	maz	ta:

(1)	A	ha	ta	lom	meg	fon	to	lá	sa	i	nak	fo	ko	za	tos	(de	kor	lá	to	zott)	vissza	vo	nu	lá	sa	a	ma	gán
élet	ből,	a	mun	ka	he	lyek	ről	és	bi	zo	nyos	mér	ték	ben	a	köz	élet	ből	is.	Pél	da	ként	a	Sza	bad	
Népfél	órák	(1956)	vagy	a	ke	rék	pár	ok	be	je	len	té	si	kö	te	le	zett	sé	gé	nek	fel	füg	gesz	té	sét	(1957)	
em	lít	het	jük.

(2)	A	re	ál	bé	rek	és	a	fo	gyasz	tás	sta	bil	nö	ve	ke	dé	se	a	hat	va	nas–het	ve	nes	évek	ben.
(3)	A	tö	meg	fo	gyasz	tás	ter	je	dé	se	és	a	tar	tós	fo	gyasz	tá	si	cik	kek	egy	re	fo	ko	zó	dó	al	kal	ma

zá	sa.	Jel	lem	ző	tény	nek	tart	juk,	hogy	az	el	ső	am	nesz	tia	évé	ben	(1960)	nyíl	tak	meg	az	el	ső	
ön	ki	szol	gá	ló	bol	tok.

(4)	Vi	szony	la	gos	biz	ton	ság	az	egész	ség	ügyi	és	az	ok	ta	tá	si	rend	szer,	va	la	mint	a	fog	lal
koz	ta	tás	te	kin	te	té	ben.

(5)	A	ma	gyar	tár	sa	da	lom	tör	té	ne	té	ben	elő	ször,	nagy	tö	me	gek	is	mer	ked	tek	meg	a	sza	bad
idő	vel	mint	olyan	nal.

(6)	Ezen	ja	vak	el	len	ér	té	ke	ként	a	la	kos	ság	tól	el	várt	volt	egy	mi	ni	má	lis	szin	tű	rész	vé	tel	az	
ál	la	mi	lag	irá	nyí	tott	köz	élet	ben	(pél	dá	ul	rész	vé	tel	a	vá	lasz	tá	so	kon),	és	tar	tóz	kod	ni	uk	kel	lett	
bi	zo	nyos	kor	mány	dön	té	sek	és	po	li	ti	kák	nyil	vá	nos	bí	rá	la	tá	tól	(1956,	egy	párt	rend	szer,	tag
ság	a	Var	sói	Szer	ző	dés	ben	stb.).

A	ne	ga	tív	kon	szen	zus	vagy	más	né	ven	a	nagy	al	ku	mér	téktar	tást	és	meg	ér	tést	fel	té	te	le
zett	az	al	ku	mind	két	részt	ve	vő	jé	től.	Az	ön	kor	lá	to	zó	ha	ta	lom	cse	ré	be	„va	ló	di”,	kis	pol	gá	ri	
al	lű	rök	től	 men	tes	 szük	ség	le	tek	 fel	mu	ta	tá	sát	 kér	te,	 ahogy	 Ká	dár	 Já	nos	 ezt	 egy	 1965ös	
be	szé	dé	ben	ki	emel	te:

…	he	lye	sel	jük,	ha	va	la	ki	be	csü	le	tes	mun	ká	val	ke	re	sett	pén	zét	meg	ta	ka	rít	ja,	és	te	le	ví	zi	ót,	hű	tő
szek	rényt,	mo	tor	ke	rék	párt,	au	tót	vagy	bár	mi	egye	bet	vesz	ma	gá	nak,	uta	zik	vagy	csa	lá	di	há	zat	
épít.	De	nem	he	lye	sel	jük,	ha	va	la	ki	nek	az	élet	szem	lé	le	te	annyi	ra	el	tor	zul,	hogy	nem	a	be	csü
let	tel	vég	zett	mun	ka	em	be	ri	örö	me,	az	an	nak	ré	vén	el	nyert	tisz	tes	ség	ad	ja	éle	te	ér	tel	mét,	ha	nem	
fő	do	log	lesz	szá	má	ra	a	szer	zés,	a	hör	csög	ként	va	ló	gyűj	tés	(Ká	dár	1968:	83).

A	tu	laj	don	vi	szony	ok	tör	vé	nyi	sza	bá	lyo	zá	sa	(1959.	évi	IV.	tv.)	is	tük	röz	te	a	fen	ti	ket	tős
sé	get,	a	sze	mé	lyi	és	ma	gán	tu	laj	don	szem	be	ál	lí	tá	sá	val.3

Az	al	ku	ter	mé	sze	te	sen	se	hol	nem	volt	rög	zít	ve.	Ez	azon	ban	nem	je	len	ti	azt,	hogy	az	
al	ku	ma	ga	csak	va	la	mi	lyen	utó	la	gos	ku	mu	la	tív	konst	ruk	ció,	ame	lyet	disszi	dens	gon	dol	ko
dók	vagy	tit	kos	párt	do	ku	men	tu	mok	vá	zol	tak	föl.	Az	al	ku	ele	me	it	 ta	pasz	tal	ni	 le	he	tett	az	
élet	nek	szin	te	min	den	te	rü	le	tén.	A	ha	ta	lom	és	tár	sa	da	lom	kö	zöt	ti	in	ter	ak	ci	ók	lé	nye	gé	ben	
két	fé	lék	vol	tak:

*	 Töb	béke	vés	bé	exp	li	cit	presszió	vagy	al	ku,	ami	kor	egyé	nek,	il	let	ve	csa	lá	dok	bi	zo	nyos	
meg	fé	lem	lí	tés	ered	mé	nye	ként	vagy	meg	ha	tá	ro	zott	elő	nyö	kért	cse	ré	be	hoz	tak	töb	bé
ke	vés	bé	tu	da	tos	dön	tést	a	ha	ta	lom	mal	va	ló	ak	tív	vagy	passzív	együtt	mű	kö	dés	ről.
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*	 A	szem	ben	ál	lás,	passzi	vi	tás	és	együtt	mű	kö	dés	kol	lek	tív	kul	tú	rá	ja,	il	let	ve	an	nak	vál
to	zá	sa.	E	vál	to	zó	kul	tú	ra	 je	len	té	se	it	 a	 tár	sa	da	lom	a	 fo	gyasz	tás,	 a	ha	ta	lom	pe	dig	az	
élet	szín	vo	nalpo	li	ti	ka	fo	gal	mai	sze	rint	ér	tel	mez	te,	il	let	ve	gya	ra	pí	tot	ta.

A	kö	vet	ke	ző	két	sza	kasz	ban	sor	ra	vesszük	e	két	pont	ban	jel	zett	prob	lé	mák	nak	a	Ká	dár
rend	szer	élet	vi	lá	gá	ban	tör	té	nő	meg	je	le	né	sét.

3.	A	pénz	ke	re	sés	ér	dek	ér	vé	nye	sí	té	si	stra	té	gi	ái
	 a	ha	ta	lom	el	vá	rá	sa	i	nak	tük	ré	ben

E	ta	nul	mány	fó	ku	szá	ban	a	fo	gyasz	tás	tá	gab	ban	vett	tár	sa	dal	mi	és	po	li	ti	kai	imp	li	ká	ci	ói	áll	nak.	
Mi	vel	azon	ban	a	fo	gyasz	tás	ak	tu	sát	meg	kell	hogy	előz	ze	a	pénz	ke	re	sés	ak	tu	sa,	ezért	rö	vid	
ki	té	rő	ként	fel	vá	zol	juk	a	jö	ve	de	lem	szer	zés	nek	né	hány,	a	té	mánk	szem	pont	já	ból	fon	to	sabb	jel
leg	ze	tes	sé	gét.	 Igen	fon	tos	 té	nye	ző	je	a	ne	ga	tív	kon	szen	zus	ki	ala	ku	lá	sá	nak,	hogy	a	po	li	ti	kai	
lo	ja	li	tást	meg	tes	te	sí	tő	együtt	mű	kö	dés	a	ha	ta	lom	mal	leg	na	gyobb	részt	a	mun	ka	he	lyen	zaj	lott,	
az	az	a	po	li	ti	kai	lo	ja	li	tás	erő	sen	össze	füg	gött	a	pénz	ke	re	set	tel,	mi	vel	az	em	be	rek	több	sé	gé	nek	
ne	mi	gen	volt	mun	ka	he	lyen	kí	vü	li	jö	ve	del	me.	A	po	li	ti	kai	lo	ja	li	tás	ré	vén	szer	zett	elő	nyök	egy	
meg	ha	tá	ro	zott	cso	port	ja	az	MSzMP,	il	let	ve	a	mun	kás	őr	ségbeli	tag	sá	g	hoz	kö	tő	dött.	Azt	fel
té	te	lez	het	né	a	kül	ső	szem	lé	lő,	hogy	az	e	szer	ve	ze	tek	ben	va	ló	rész	vé	tel	leg	je	len	tő	sebb	hasz	na	
va	la	mi	lyen	 több	let	fi	ze	tés	ben	mu	tat	ko	zott	meg	–	ez	azon	ban	nem	 így	volt,	 leg	aláb	bis	nem	
ilyen	exp	li	cit	for	má	ban.	A	párt	és	mun	kás	őr	ségbeli	tag	sá	g	ból	szár	ma	zó	leg	főbb	ha	szon	(dur
ván	1987ig)	a	párt	sze	mi	ná	ri	um	ok,	il	let	ve	mun	kás	őr	séggya	kor	la	tok	okán	két	hetentehavonta	
ki	adott	fi	ze	tett	sza	bad	ság	volt,	amely	át	la	go	san	a	mun	ka	idő	ne	gye	dét	tet	te	ki.

A	párt	tag	ság	nak	(vagy	egy	sze	rű	en	csak	a	po	li	ti	kai	ta	buk	tisz	te	let	ben	tar	tá	sá	nak)	azon	ban	
volt	szá	mos,	sok	kal	ke	vés	bé	lát	ha	tó,	de	nem	ke	vés	bé	nyil	ván	va	ló	elő	nye	is.	Ezen	elő	nyök	el	ső	
cso	port	ja	a	dol	go	zók	fi	ze	té	se	kö	rül	össz	pon	to	sul.	Az	alap	fi	ze	té	sen	kí	vül	több	fé	le	„ext	ra”	jö	ve
de	lem	for	rás	volt	meg	kü	lön	böz	tet	he	tő,	ilye	nek	a	fi	ze	tés	eme	lés,	a	(cél)pré	mi	um,	a	ju	ta	lom,	a	
bri	gád	ver	senyju	ta	lom	vagy	a	nye	re	ség	ré	sze	se	dés.	Itt	há	rom	fon	tos	dol	got	kell	meg	je	gyez
nünk.	Elő	ször,	az	alap	fi	ze	té	sen	kí	vül	já	ró	ki	fi	ze	té	se	ket	ter	mé	sze	te	sen	nem	sza	bá	lyoz	ták	mun
ka	szer	ző	dé	sek,	eze	ket	„ér	dem	sze	rint”	osz	tot	ták	ki.	Azt	pe	dig,	hogy	kik	a	ju	ta	lom	ra	ér	de	me
sek,	 az	 üze	mi	 há	rom	szög,	 az	az	 a	 vál	la	lat	ve	ze	tő	ség,	 a	 vál	la	la	ti	 szak	szer	ve	zet	 és	 a	 vál	la	la	ti	
párt	szer	ve	zet	ha	tá	roz	ták	meg.	Má	sod	szor,	nem	sza	bad	el	fe	lej	te	nünk,	hogy	a	nyolc	va	nas	évek	
kö	ze	pé	ig	az	em	be	rek	nagy	több	sé	gé	nek	ne	mi	gen	volt	al	kal	ma	a	fő	ál	lá	sán	kí	vü	li	hely	ről	jö	ve
de	lem	re	szert	ten	ni.	Ezért	olyan	kis	fizetéskiegészítéseket	is	–	éves	szin	ten	a	6–10	hét	re	já	ró	
alap	mun	ka	bér	össze	gét	–	von	zó	nak	ta	lál	hat	tak	az	em	be	rek,	me	lyek	mai	szem	mel	nem	tűn	nek	
olyan	ha	szon	nak,	ami	ért	bár	mi	re	haj	lan	dó	len	ne	az	em	ber.	To	váb	bá	–	az	elő	ző	gon	do	lat	tal	
rész	ben	össze	füg	gés	ben	–	csak	utal	ni	sze	ret	nénk	a	re	la	tív	depriváció	je	len	sé	gé	re,	va	gyis	ar	ra,	
hogy	a	vi	szony	lag	kis	anya	gi	kü	lönb	sé	ge	ket	az	össze	ha	son	lí	tás	pusz	ta	té	nye	ké	pes	fel	na	gyí
ta	ni.	Har	mad	szor	pe	dig	fi	gye	lem	be	kell	ven	nünk,	hogy	ezen	anya	gi	jut	ta	tá	sok	többke	ve	sebb	
rend	sze	res	ség	gel	buk	kan	tak	föl	a	dol	go	zók	éle	té	ben.	Ez	zel	kap	cso	lat	ban	a	köz	gaz	da	ság	tan	
klasszi	ku	sai	 ki	eme	lik,	 hogy	 az	 egyén	 éle	té	ben	 fel	buk	ka	nó	 vá	ra	ko	zá	sok,	 ter	vez	ge	té	sek	 az	
egyén	szem	pont	já	ból	ön	ma	guk	ban	is	ha	szon	ként	vi	sel	ked	nek	(e	té	tel	hez	a	ké	sőb	bi	ek	ben	még	
vissza	té	rünk)	(Elster	és	Loewenstein	1992).

Más,	nem	ki	mon	dot	tan	pénz	ben	ki	fe	je	ző	dő,	de	ko	moly	anya	gi	ja	va	kat	is	szét	osz	tott	a	
vál	la	lat	(ter	mé	sze	te	sen	az	együtt	mű	kö	dés	mér	té	ké	ben).	Itt	olyan	ko	moly	ér	té	kek	re	kell	gon
dol	ni,	mint	a	vál	la	lat	ál	tal	épí	tett	ol	csó	örök	la	kás	ok	(nem	bér	la	kás!),	ked	vez	mé	nyes	vál	la
la	ti	la	kás	vá	sár	lá	si,	il	let	ve	ház	épí	té	si	köl	csö	nök.	Ezen	ko	moly	ja	vak	hoz	csak	is	a	vál	la	lat	ve
ze	tő	ség	me	le	gen	mél	ta	tó	 sza	vai	 ré	vén	 le	he	tett	 hoz	zá	jut	ni.	Mun	ka	he	lyi	 aján	lás,	 il	let	ve	 ga 
	ran	cia	kel	lett	ah	hoz,	hogy	va	la	ki	OTPkölcsönhöz	jus	son,	ah	hoz,	hogy	rész	let	re	vá	sá	rol	has
son	va	la	mi	lyen	tar	tós	fo	gyasz	tá	si	cik	ket,	ah	hoz,	hogy	va	la	ki	nyu	gat	ra	szó	ló	út	le	ve	let,	te	le
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fon	vo	na	lat	vagy	egy	sze	rű	en	csak	egy	könyv	tár	je	gyet	kap	has	son.	A	Ká	dárrend	szer	fény	ko
rá	ban	(kü	lö	nö	sen	a	nagy	ipa	ri	üze	mek	ben)	szin	te	tel	jes	volt	a	szak	szer	ve	ze	ti	szer	ve	zett	ség.	
Ez	töb	bek	kö	zött	an	nak	is	volt	kö	szön	he	tő,	hogy	a	fen	ti	ja	va	kat	a	szak	szer	ve	zet	tá	mo	ga	tá
sá	val	le	he	tett	csak	meg	sze	rez	ni.	A	vál	la	la	ti	szak	szer	ve	zet	ren	del	ke	zett	né	hány	más	jut	ta	tás	
szét	osz	tá	sá	ról	is.	Ilyen	volt	a	vál	la	lat	ál	tal	mű	köd	te	tett	óvo	dák	és	böl	cső	dék	igény	be	vé	telé
nek	le	he	tő	sé	ge,	a	há	rom	éven	kén	ti	le	he	tő	ség	a	ked	vez	mé	nyes	szak	szer	ve	ze	ti	üdü	lés	re	vagy	
az	al	kal	mi	vál	la	la	ti	pénz	köl	csö	nök	és	szak	szer	ve	ze	ti	se	gély.	Az	ar	ra	ér	de	mes	dol	go	zók	részt	
ve	het	tek	a	szak	szer	ve	zet	ál	tal	szer	ve	zett	ked	vez	mé	nyes	tü	ze	lő,	ru	ha	és	élel	mi	szervá	sár
lá	si	ak	ci	ók	ban.	Az	üze	mi	há	rom	szög	gel,	va	gyis	a	mun	ka	he	lyi	ve	ze	tő	ség	gel	va	ló	együtt	mű
kö	dés	mér	té	ké	től	 füg	gött	 (a	he	lyi	és	egyé	ni	 té	nye	zők	mel	lett),	hogy	ki	mennyit	ka	pott	a	
fen	ti	ek	ben	föl	so	rolt	ja	vak	ból.	Az	MSzMPtagok,	il	let	ve	a	mun	kás	őrök,	a	he	lyi	szak	szer	ve
ze	ti	 ve	ze	tő	ség	 és	 a	 vál	la	la	ti	 ve	ze	tő	ség	vol	tak	 a	 rend	szer	 leg	főbb	ha	szon	él	ve	zői.	Ala	cso
nyabb	 szin	tű	 együtt	mű	kö	dés	 ke	ve	sebb	 ily	 mó	don	 „ki	ér	de	melt”	 jut	ta	tást	 ered	mé	nye	zett.	
Zygmunt	Bauman	len	gyel	or	szá	gi	ta	pasz	ta	la	tai	ha	son	ló	meg	fon	to	lá	sok	ról	tu	dó	sí	ta	nak:

A	hat	va	nas	évek	ele	jén	foly	tat	tam	egy	vizs	gá	la	tot	a	nagy	ne	héz	ipa	ri	üze	mek	párt	szer	ve	ze	te	i	nek	
tag	sá	gá	val	kap	cso	lat	ban.	Azt	 ta	pasz	tal	tuk,	hogy	a	párt	tag	ság	gya	ko	ri	sá	ga	nö	ve	ke	dett,	ahogy	
sor	ra	vet	tük	a	tech	no	ló	gi	aiigaz	ga	tá	si	hi	e	rar	chia	egy	re	föl	jebb	lé	vő	lép	cső	fo	ka	it.	E	tényt	le	het	
úgy	ma	gya	ráz	ni,	hogy	az	elő	lép	te	té	si	po	li	ti	kát	egy	re	erő	seb	ben	be	fo	lyá	sol	ta	a	nó	men	kla	tú	ra	
cin	kelt	kár	tyá	ja.	Azon	ban	adó	dott	egy	má	sik,	ke	vés	bé	démonisztikus	ma	gya	rá	zat	is,	amely	az	
ada	tok,	il	let	ve	az	össze	füg	gé	sek	több	szö	ri	tesz	te	lé	se	után	plauzibilisabbnak	bi	zo	nyult:	az	ne	ve
ze	te	sen,	hogy	a	ma	gu	kat	ko	mo	lyan	a	szak	má	juk	nak	szen	te	lő	szak	kép	zett	mun	ká	sok,	tech	ni	ku
sok	 ar	ra	 a	 kö	vet	kez	te	tés	re	 ju	tot	tak,	 hogy	 szak	mai	 fel	ada	ta	i	kat	 si	ke	re	seb	ben	 tud	ják	 el	lát	ni,	
szak	mai	elő	me	ne	te	lü	ket	job	ban	szol	gál	ja,	ha	be	lép	nek	a	párt	ba.	…	Ezt	a	nyil	ván	va	ló	an	po	li	ti
kai	dön	tést	több	nyi	re	szak	mai	in	do	ko	kat	fi	gye	lem	be	vé	ve,	ide	o	ló	gi	a	i	lag	sem	le	ges	ala	pon	hoz
ták	meg	(Bauman	1991).

Azok,	akik	va	la	mi	lyen	er	köl	csi,	po	li	ti	kai	vagy	más	faj	ta	meg	győ	ző	dés	okán	vissza	uta	sí
tot	ták	az	el	nyo	más	és	az	egyet	ér	tés	ezen	össze	tett	 rend	sze	rét,	hosszú	 tá	von	szá	mít	hat	tak	
ar	ra,	hogy	az	előb	bi	ek	ben	jel	lem	zett	anya	gi,	il	let	ve	szak	mai	elő	me	ne	tel	ből	–	min	den	kü	lön	
ér	te	sí	tés	nél	kül	–	ki	zár	ják	őket.	Elő	ször	is,	e	dol	go	zók	–	idő	től	és	tér	től	erő	sen	füg	gő	en	–	
könnyen	 el	veszt	het	ték	 ál	lá	su	kat.	Mint	hogy	 fen	nállt	 a	mun	ka	kény	szer,	 és	 a	 vál	la	la	ti	 sze
mély	ze	ti	po	li	ti	ka	kü	lö	nös	gon	dot	for	dí	tott	a	po	li	ti	kai	meg	fon	to	lá	sok	ra,	ezért	ne	mi	gen	bi	zo
nyult	meg	ol	dás	nak	az,	ha	va	la	ki	egy	sze	rű	en	csak	ál	lást	vál	toz	ta	tott.	A	sze	mély	ze	ti	anyag	ban	
ta	lál	ha	tó	„sö	tét	folt”	esetleg	éve	kig	le	he	tet	len	né	tet	te	a	fi	ze	tés	eme	lés	ben,	elő	lép	te	tés	ben	va	ló	
ré	sze	se	dést,	to	váb	bá	az	il	le	tő	gyer	me	ke	i	nek	kö	zép	és	fel	ső	fo	kú	to	vább	ta	nu	lá	si	esé	lye	it	is	
ne	ga	tí	van	be	fo	lyá	sol	hat	ta.	Nem	meg	le	pő	mó	don,	az	üze	mi	kol	lek	tí	va	gyak	ran	úgy	saj	nál
ko	zott	va	la	ki	(sza	bad	ság	har	cos	múlt	já	ból	adó	dó)	bal	sze	ren	csé	je	mi	att,	hogy	„volt	va	la	mi	
bal	hé	ja”,	vagy	„csi	nált	va	la	mi	hü	lye	sé	get	an	nak	ide	jén”	–	és	ha	az	il	le	tő	to	vább	ra	sem	tar
tot	ta	 tisz	te	let	ben	a	Ká	dárrend	szer	po	li	ti	kai	 ta	bu	it,	ak	kor	a	mun	ka	tár	si	 re	ak	ció	nagy	já	ból	
úgy	hang	zott,	hogy	„sze	gény	hü	lye,	csi	nál	ja	a	bajt	ma	gá	nak”.

Fon	tos	nak	tart	juk	hang	sú	lyoz	ni,	hogy	az	el	len	őr	zés	és	az	egyet	ér	tés	ko	ráb	ban	em	lí	tett	
el	vei	és	gya	kor	la	tai	nem	al	kot	tak	egy	át	lát	ha	tó,	kon	zisz	tens,	tel	je	sen	meg	és	ki	is	mer	he	tő	
rend	szert.	A	(kü	lön	ben	is	in	ko	he	rens)	sza	bá	lyok	vál	toz	tak	az	idő	vel,	és	sem	a	pártelitnek,	
sem	a	tár	sa	da	lom	töb	bi	ré	szé	nek	nem	volt	tisz	ta	ké	pe	ar	ról,	ho	gyan	mű	kö	dik	va	ló	já	ban	a	
rend	szer.	Mind	a	két	(vagy	több	ol	dal)	al	kal	maz	ta	a	tet	te	tés,	imi	tá	ció	és	ál	cá	zás	stra	té	gi	á	it.	
Ezen	el	vek	és	gya	kor	la	tok	ko	ránt	sem	kor	lá	to	zód	tak	az	em	be	rek	va	la	mely	szi	go	rú	an	vett	
„po	li	ti	kai	egójával”	kap	cso	la	tos	élet	hely	ze	tek	re,	ha	nem	 tel	je	sen	át	szőt	ték	a	 szo	ci	a	liz	mus	
min	den	nap	ja	i	nak	 vi	lá	gát.	E	 tény	 ugya	nak	kor	 azt	 is	 je	len	ti,	 hogy	 a	 fel	vá	zolt	 ki	sebb	 vagy	 na	 
gyobb,	tu	da	tos,	fé	lig	tu	da	tos	vagy	tu	dat	ta	lan	al	kuk	át	itat	ták	az	em	be	rek	élet	tör	té	net	ét.	Ezen	
al	kuk	utó	la	gos	 re	konst	ruk	ci	ó	ja	már	 csak	 azért	 is	meg	le	he	tő	sen	 re	mény	te	len	vál	lal	ko	zás,	
mert	az	el	len	ál	lás,	kol	la	bo	rá	lás	vagy	passzív	kí	vül	ma	ra	dás	tör	té	ne	tei	tel	je	sen	szét	vá	laszt	ha
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tat	la	nok	az	élet	más	tör	té	ne	te	i	től:	a	mun	ka,	a	vál	la	la	ti	ban	ket	tek,	ki	rán	du	lá	sok,	sport	ese	mé
nyek	félprivát	örö	me	i	től	és	szo	mo	rú	sá	ga	i	tól.

Az	ed	di	gi	ek	al	kot	ták	a	tör	té	net	könnyebbik	ré	szét.	Az	előb	bi	ek	ben	em	lí	tett	ja	va	kat,	il	let
ve	elő	nyö	ket	ugya	nis	töb	béke	vés	bé	egyé	ni	dön	té	sek	ered	mé	nye	ként	le	he	tett	meg	sze	rez	ni,	
ami	meg	könnyí	ti	az	utó	la	gos	re	konst	ruk	ci	ót	is.	A	kö	vet	ke	ző	rész	fel	ada	ta	már	ne	he	zebb:	
en	nek	so	rán	a	Ká	dárrend	szer	idő	le	ges	és	tö	ké	let	len	le	gi	ti	má	ló	dá	sát	igyek	szünk	fel	vá	zol	ni	
a	fo	gyasz	tás	kol	lek	tív	kul	tú	rá	já	nak	tük	ré	ben.

4.	Mo	der	ni	zá	ció,	fo	gyasz	tás	és	le	gi	ti	má	ció

A	de	mok	rá	cia,	mint	nagy	mo	bi	li	tá	si	rá	ták	kal	jel	lem	zett	tár	sa	dal	mi	rend	szer,	el	mé	lyí	ti	az	em	ber	
spon	tán	és	ter	mé	sze	tes	haj	la	mát	szük	ség	le	tei	azon	na	li	ki	elé	gí	té	sé	re.	A	de	mok	rá	cia,	mint	po	li	ti
kai	 rend	szer,	 az	 ál	ta	lam	 kom	pen	zá	ci	ós	 ha	tás	nak	 ne	ve	zett	 pszi	cho	ló	gi	ai	 me	cha	niz	mus	 ál	tal	
ép	pen	e	haj	lam	el	len	hat.	Mint	hogy	az	em	be	rek	sze	ret	nek	va	la	mely	fel	sőbb	ség	re	te	kin	te	ni	éle
tük	ben,	a	po	li	ti	kai	de	mok	rá	cia	spon	tán	mó	don	lét	re	hoz	egy	val	lást,	amely	vi	szon	zá	sul	e	rö	vid
lá	tás	el	len	hat.	Mind	amel	lett,	ha	még	is	lét	re	jön	ne	egy	val	lás	ta	lan	de	mok	rá	cia,	ab	ban	al	ter	na	tív	
gyógy	írt	kí	nál	na,	ha	a	po	li	ti	kai	rend	szert	a	le	he	tő	leg	ki	szá	mít	ha	tób	bá	és	az	egyé	ni	meg	fon	to	lá
sok	ra	leg	in	kább	te	kin	tet	tel	le	vő	vé	ten	nék	(Elster	1992:	52).

A	ki	szá	mít	ha	tó	ság	és	az	élet	tör	té	net	kon	ti	nu	i	tá	sa	ön	ma	guk	ban	biz	ton	sá	got	adó	ér	zé	sei	az	
élet	nek.	Ez	le	het	egy	tér	be	li	ma	nő	ver,	ami	kor	pél	dá	ul	az	em	be	rek	vissza	tér	nek	ko	ráb	bi	ülő
hely	ük	re	egy	ta	nács	ko	zó	te	rem	ben.	Meg	mu	tat	ko	zik	az	 idő	vel	va	ló	vi	szony	so	rán,	ami	kor	
pél	dá	ul	 az	 em	be	rek	 idő	ről	 idő	re	ün	ne	pe	ket	 tar	ta	nak.	Az	 élet	tör	té	net	 foly	to	nos	sá	ga	 irán	ti	
vágy	meg	je	le	nik	egy	meg	ha	tá	ro	zott	aláírásmintához	vagy	egy	far	mer	már	ká	hoz	va	ló	ra	gasz
ko	dás	ban.	No	ha	az	em	be	rek	nek	fon	tos	a	foly	to	nos	ság	és	a	ki	szá	mít	ha	tó	ság,	de	per	sze	nem	
gon	dol	juk,	hogy	az	élet	fogy	tig	lan	ra	ítélt	ra	bok	a	tár	sa	da	lom	leg	bol	do	gabb	tag	jai.	A	mo	der
ni	tás	kul	tú	rá	já	ban	a	foly	to	nos	ság	és	a	ki	szá	mít	ha	tó	ság	mel	lett	épp	olyan	fon	tos	az	is,	hogy	
az	 em	be	rek	 érez	zék:	 van	nak	 vá	lasz	tá	si	 le	he	tő	sé	ge	ik,	 és	 a	 jö	vő	mi	nő	sé	ge	 szem	pont	já	ból	
ki	emelt	je	len	té	se	van	az	e	le	he	tő	sé	gek	kö	zöt	ti	vá	lasz	tás	nak.	A	kar	ri	er	a	mo	der	ni	tás	ter	mé	ke.	
A	kar	ri	er	ben	(kü	lön	bö	ző	mér	ték	ben	ugyan,	de)	egya	ránt	fon	tos	a	va	gyon,	a	szü	le	té	si	hely,	
a	nem,	a	bőr	szín,	il	let	ve	a	szer	zett	ér	de	mek.	Az	éle	tet	ilyen	és	más	té	nye	zők	ál	tal	meg	ha	tá
ro	zott	va	ló	szí	nű	sé	gek	ha	tá	roz	zák	meg.	Ha	va	la	ki	szem	ügy	re	ve	szi	a	ma	gyar	tár	sa	da	lom	tör
té	net	két	fő	faktorát	az	öt	ve	nes	évek	vé	gé	től	a	nyolc	va	nas	évek	vé	gé	ig:	a	karriermobilitás	
ál	tal	meg	ha	tá	ro	zott	tár	sa	dal	mi	mo	der	ni	zá	ci	ót	és	a	csök	ke	nő	po	li	ti	kai	kont	rollt	a	min	den	na
pi	élet	ben,	ak	kor	elég	meg	le	pő	mó	don	a	ki	szá	mít	ha	tó	ság	és	a	foly	to	nos	ság,	il	let	ve	a	vá	lasz
tá	si	 le	he	tő	ség/vá	lasz	tás	azok	a	 fo	gal	mak,	ame	lyek	kel	a	min	den	na	pi	élet	meg	fon	to	lá	sai	a	
leg	job	ban	le	fed	he	tők.	A	ki	szá	mít	ha	tó	ság	min	de	nek	előtt	azt	je	len	tet	te,	hogy	vissza	vo	nu	ló
ban	volt	a	fé	le	lem	és	a	ter	ror	a	mun	ka	he	lye	ken,	a	kocs	mák	ban,	üz	le	tek	ben,	mo	zik	ban	és	a	
tár	sas	élet	más	szín	te	re	in.	A	ki	szá	mít	ha	tó	ság	azon	ban	 tá	gabb	 je	len	tés	sel	 is	bírt.	Rö	vi	den	
szól	va,	a	ma	gyar	tár	sa	da	lom	szé	les	ré	te	gei	szá	má	ra	a	hat	va	nasnyolc	va	nas	évek	ben	ada	tott	
meg	elő	ször	az	a	le	he	tő	ség,	hogy	ter	vez	ze	nek	és	meg	va	ló	sít	sa	nak	egy,	ha	ál	ta	luk	cso	dás	nak	
nem	is,	de	min	den	kép	pen	el	fo	gad	ha	tó	nak	vélt	sze	mé	lyes	sor	sot.

A	köz	ke	le	tű	el	kép	ze	lés	sze	rint	(1956	után)	a	szo	ci	a	lis	ta	Ma	gya	ror	szá	gon	volt	az	élet	nek	
két,	min	den	egyé	ni	lét	szfé	rát	át	já	ró	alap	jel	leg	ze	tes	sé	ge.	Az	egyik	az	volt,	hogy	a	rend	szer	
örök	ké	tart	(leg	aláb	bis	em	be	ri	mér	ték	sze	rint),	a	má	sik	pe	dig	az,	hogy	év	ről	év	re	nő	az	élet
szín	vo	nal,	és	a	rend	szer	egy	re	töb	bet	en	ged	a	gaz	da	ság	ban	és	a	kul	tú	rá	ban.	Mint	Ó	vá	ri	Mik
lós,	a	Po	li	ti	kai	Bi	zott	ság	tag	ja	(né	mi	leg	in	dig	ná	lód	va)	meg	jegy	zi	1980ban:	„Ez	az	or	szág	
húsz	éven	ke	resz	tül	ah	hoz	szo	kott,	hogy	éven	te	3–4	szá	za	lék	kal	nő	a	re	ál	bér,	s	egy	öt	éves	
terv	alatt	25–30	szá	za	lék	kal	a	 re	ál	jö	ve	de	lem”	 (Ó	vá	ri	1983:	48).	Sza	bó	Mik	lós	a	Ká	dár
rend	szer	le	gi	ti	mált	sá	gá	nak	prob	lé	má	ja	kap	csán	meg	jegy	zi,	hogy	nem	te	kint	he	tő	le	gi	tim	nek	



4	 A	ké	sőb	bi	ek	ben	mu	tat	juk	be,	hogy	a	tö	meg	fo	gyasz	tás	mint	rend	szer	fél	ol	da	las	le	gi	ti	má	ló	dá	sá	nak	egyik	pil	lé	re	
ho	gyan	kap	új	je	len	tést	a	nyolc	va	nas	évek	ben,	és	hogy	e	je	len	tés	vál	to	zás	ho	gyan	ás	sa	alá	e	le	gi	ti	má	ci	ót.
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egy	olyan	rend	szer,	amely	a	polg	árok	fé	lel	mé	re	vagy	meg	vá	sá	rolt	 jó	in	du	la	tuk	ra	alap	szik	
(Sza	bó	 1989).	Meg	íté	lé	sünk	 sze	rint	 azon	ban	 ne	héz	ke	sen	 le	het	 il	le	gi	tim	nek	 ne	vez	ni	 egy	
olyan	rend	szert,	amely	ben	az	em	be	rek	tö	me	gei	haj	lan	dó	ak	olyan	hosszú	tá	vú	be	fek	te	té	sek
re,	mint	pél	dá	ul	 a	gye	rek	el	kül	dé	se	 egy	 ta	nár	kép	ző	 fő	is	ko	lá	ra.	Peter	Bergerrel	 szól	va,	 a	
Ká	dárrend	szer	ben	ne	volt	az	em	be	rek	több	sé	gé	nek	élet	ter	vé	ben	(Berger	1973),	az	az	a	tár
sa	dal	mi	 élet	 je	len	tős,	 kés	lel	te	tett	 ki	elé	gí	tést	 aján	ló	 in	téz	mé	nye	i	vel	 (a	 mun	ka	erő	pi	ac,	 az	
ok	ta	tá	si	rend	szer,	a	tu	do	mány,	egy	meg	ha	tá	ro	zott	szak	ma)	va	ló	hosszú	tá	vú	együtt	mű	kö	dés	
so	rán	az	em	be	rek	nek	al	kal	muk	volt	vá	lasz	tá	si	le	he	tő	sé	ge	ket	la	tol	gat	ni	és	dön	te	ni.	Mély	sé
ges	 po	li	ti	kai	 tar	ta	lom	mal	 bír	 az,	 ha	 va	la	ki	 sa	ját	 sor	sá	val	 kap	cso	lat	ban	mér	le	gel,	 hosszú	
táv	ra	be	fek	tet	és	cé	lo	kat	tűz	ki	–	bár	mily	tá	vol	legyenek	is	azok	a	cé	lok	a	szó	szo	ros	ér	tel
mé	ben	vett	po	li	ti	ka	vi	lá	gá	tól.

Az	in	téz	mé	nyek	leg	ér	té	ke	sebb	tu	laj	don	sá	ga,	hogy	a	foly	to	nos	ság	és	tör	té	ne	ti	ség	ér	ze	tét	
ad	ják	a	ve	lük	együtt	mű	kö	dők	nek.	Ez	az	ál	lí	tás	azon	ban	meg	is	for	dít	ha	tó,	és	mond	hat	juk	
azt,	hogy	az	egy	más	sal	össze	füg	gő	meg	fon	to	lá	sok,	ame	lyek	hosszú	tá	vú	ter	ve	ket,	meg	gon
do	lá	so	kat,	il	let	ve	cé	lo	kat	tar	tal	maz	nak	(mint	pél	dá	ul	egy	kar	ri	er	la	tol	ga	tá	sa	vagy	a	csa	lád	
jö	vő	jé	nek	ter	vez	ge	té	se),	in	téz	mé	nyek	ként	kez	de	nek	vi	sel	ked	ni	az	em	be	rek	gon	dol	ko	dá	sá
ban.	A	ter	vez	ge	tés,	il	let	ve	a	ter	vek	egyes	ele	me	i	nek	meg	va	ló	sí	tá	sa	me	ta	fi	zi	kus	biz	ton	ság
tu	da	tot	köl	csö	nöz	az	egyén	nek.	A	fo	gyasz	tás	ré	vén	elő	sej	lő	jö	vő	ké	pek,	ter	vek,	a	(von	zó)	
jö	vő	ott	ho	nos	sá	ga	volt	a	Ká	dárrend	szer	rész	le	ges	és	tö	ké	let	len	le	gi	ti	mált	sá	gá	nak	a	kul	csa.	
Új	don	ság	szám	ba	ment,	hogy	le	het	egyál	ta	lán	ter	ve	ket	sző	ni,	az	pe	dig	a	ma	gyar	tár	sa	da	lom
tör	té	net	ben	 elő	ször	 esett	 meg,	 hogy	 nagy	 tö	me	gek	 szá	má	ra	 volt	 ki	mon	dot	tan	 ér	tel	mes,	
ha	szon	nal	já	ró	fog	la	la	tos	ság	a	jö	vő	la	tol	ga	tá	sa.4

A	ter	je	dő	tö	meg	fo	gyasz	tás	két	fon	tos	temporális	jel	leg	ze	tes	ség	gel	bírt,	ame	lyek	hoz	zá	já
rul	tak	ah	hoz,	hogy	az	al	ku	beágyazódjék	a	la	kos	ság	min	den	nap	ja	i	ba.	Elő	ször	is,	a	fo	gyasz	tá
si	cik	lu	sok	meg	je	le	né	se	föl	ve	tet	te	az	újabb	és	újabb	szük	ség	le	tek,	il	let	ve	ki	elé	gí	té	sük	kér	dé
sét.	E	je	len	ség	jól	meg	ra	gad	ha	tó,	ha	fel	idéz	zük	pél	dá	ul	az	1965	és	1975	kö	zöt	ti	csa	lá	di	ház
épí	té	si	 hul	lá	mot,	 ami	kor	 oly	kor	 egész	 te	le	pü	lé	se	ket	 „egy	 cso	mag	ban”	 kel	lett	 föl	sze	rel	ni	 a	
lé	nye	ges	nek	te	kin	tett	tar	tós	fo	gyasz	tá	si	cik	kek	kel,	az	az	hű	tő	szek	rénnyel,	te	le	ví	zi	ó	val,	mo	só
gép	pel,	cent	ri	fu	gá	val,	le	mez	ját	szó	val,	fú	ró	gép	pel	és	por	szí	vó	val.	1958	és	1962	kö	zött	hússzo
ro	sá	ra,	325	ezer	re	nőtt	a	té	véelő	fi	ze	tők	szá	ma;	1960	és	1970	kö	zött	több	mint	ti	zen	egy	sze	re
sé	re	 nőtt	 a	 la	kos	ság	 ál	tal	 hasz	nált	 sze	mély	gép	ko	csik	 szá	ma.	Má	sod	szor,	 az	 élet	szín	vo	nal	
kér	dé	se	tar	tó	san	be	ke	rült	a	Po	li	ti	kai	Bi	zott	ság	ál	tal	fi	gye	lem	mel	kí	sért	kér	dé	sek	kö	ré	be.	Az	
MSzMP	VII.	kong	resszu	sán	(1959)	Ká	dár	Já	nos	ma	ga	rész	le	te	zi,	hány	mo	só	gép,	hű	tő	szek
rény,	mo	tor	ke	rék	pár	és	sze	mély	gép	ko	csi	meg	ren	de	lé	sé	ről	dön	tött	a	Párt.	A	tar	tós	fo	gyasz	tá	si	
cik	kek	rob	ba	nás	sze	rű	ter	je	dé	se	nem	lett	vol	na	le	het	sé	ges	a	re	ál	bé	rek	1960	és	1975	kö	zöt	ti	
meg	dup	lá	zó	dá	sa	nél	kül.	In	for	má	lis	csa	lá	di	„öt	éves	ter	vek”	szü	let	tek	a	mo	dern	élet	meg	va	ló
sí	tá	sá	hoz	szük	sé	ges	ja	vak	meg	szer	zé	sé	re.	Az	1968as	gaz	da	sá	gi	re	form	li	be	ra	li	zá	ló	in	téz	ke
dé	se	i	nek	egyik	cél	ja	az	volt,	hogy	a	la	kos	sá	gi	fo	gyasz	tás	igé	nye	it	ru	gal	ma	sab	ban	tud	ja	ki	szol
gál	ni	a	ha	zai	ipar	és	me	ző	gaz	da	ság.	Míg	a	leg	több	szo	ci	a	lis	ta	or	szág	ban	idő	ről	idő	re	vissza	tért	
a	hi	ányt	or	vo	sol	ni	kí	vá	nó	jegy	rend	szer,	a	ma	gyar	tár	sa	da	lom	az	öt	ve	nes	évek	vé	gé	től	töb	bé	
nem	ta	lál	ko	zott	a	szo	ci	a	liz	mus	ezen	is	mert	in	téz	mé	nyé	vel.

A	la	kos	ság	azon	ban	nem	csak	a	tar	tós	fo	gyasz	tá	si	cik	kek	meg	szer	zé	sé	re	szőtt	egy	re	több	
és	egy	re	hosszabb	ter	ve	ket.	A	tár	sa	da	lom	je	len	tős	ré	sze	szá	má	ra	vált	ér	tel	mes	vál	lal	ko	zás	sá	
a	sze	mé	lyes,	anya	gi,	szak	mai,	il	let	ve	más	faj	ta	mo	bi	li	tá	si	esé	lyek,	kar	ri	er	ter	vek	la	tol	ga	tá	sa.	
Az	ok	ta	tá	si	rend	szer	be	li,	il	let	ve	a	szak	mai	elő	re	ju	tás	egy	re	ki	szá	mít	ha	tób	bá	és	ter	vez	he	tőb
bé	vált.	A	fé	nyes	egyé	ni	gaz	da	sá	gi	 jö	vő	már	nem	csak	a	párt	do	ku	men	tu	mok	ban,	ha	nem	 



5	 E	sza	kasz	hát	ra	lé	vő	ré	sze	né	mi	vál	toz	ta	tá	sok	kal	meg	je	lent	a	Ma gyar Na rancs „Pasz	ták	né	pe”	cí	mű	pub	li	cisz
ti	karo	va	tá	ban	(1997.	ja	nu	ár	9.	és	feb	ru	ár	20.).
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az	ott	ho	ni	be	szél	ge	té	sek	ben	is	fel	buk	ka	nó	té	ma	lett,	és	egy	re	ál	ta	lá	no	sab	bá	vált	az	a	meg
győ	ző	dés,	 hogy	 e	 cé	lok	 meg	va	ló	sí	tá	sa	 már	 in	kább	 az	 egyé	ni	 ké	pes	sé	ge	ken,	 mint	 egy	
MSzMPtagkönyvön	múlt.

5.	Jö	vő	gyár	tás	vá	ra	ko	zás	ré	vén

A	kis	fiú	nagy	lesz,	olyan	lesz,	mint	az	apu	ká	ja,	az	tán	
az	apu	ka	meg	hal,	és	a	kis	fi	ú	nak	lesz	egy	kis	fia,	aki	
olyan	lesz,	mint	az	apu	ká	ja,	és	an	nak	is	lesz	egy	kis
fia,	és	majd	meg	nő,	és	olyan	lesz,	mint	az	apu	ká	ja…	
Ve	ra	Chytilová:	Egy fa un meg ké sett dél után ja, 1978

Egy	szer	volt,	hol	nem	volt,	egy	ici	pi	ci	há	zi	kó,	ici	pi
ci	há	zi	kó	ban	 ici	pi	ci	ágyi	kó.	Ot	tan	élt,	él	de	gélt	egy	
ici	pi	ci	 lencsi	 lány,	 ici	pi	ci	 anyu	ká	val,	 túl	 az	
Óperencián.	Ici	pi	ci	lencsi	lány	ka	len	csi	ba	bát	rin	ga
tott,	anyu	ka	 is	ezt	csi	nál	ta,	bol	dog	ság	ban	él	tek	ott.	
Ami	kor	es	te	lett,	s	az	ici	pi	ci	lány	ka	félt,	meg	kér	te	az	
anyu	ká	ját,	 mond	jon	 egy	 me	sét:	 Egy	szer	 volt,	 hol	
nem	volt,	egy	ici	pi	ci	há	zi	kó…	

Ha	lász	Ju	dit,	1982

El	ső	hal	lás	ra	ta	lán	pa	ra	dox	nak	tű	nik	e	meg	ál	la	pí	tás,	azon	ban	a	hi	ány,	il	let	ve	a	sor	ban		ál	lás,	
jól	le	het	azt	je	len	ti,	hogy	va	la	mi	ből	nincs	vagy	nincs	elég,	azon	ban	ugyan	ennyi	re	je	len	ti	azt,	
hogy	lesz,	il	let	ve	le	het	a	ké	sőb	bi	ek	so	rán.	A	sor	ban		ál	lás	jö	vő	kép	ző	in	téz	mény.	Ha	szem
ügy	re	vesszük	az	em	be	rek	élet	mód	já	ban	ki	mu	tat	ha	tó	stra	té	gi	á	kat	a	hat	va	nas–nyolc	va	nas	
évek	ben,	ta	pasz	tal	hat	juk,	hogy	a	sor	nem	csak	a	gaz	da	ság	elem	zé	sé	re	al	kal	mas	kon	cep	tu	á	lis	
egy	ség,	ha	nem	a	Ká	dárrend	szer	élet	vi	lá	gá	ról	is	so	kat	árul	el.	No	ha	az	em	be	rek	nek	nem	
kel	lett	túl	so	kat	sor	ban	áll ni uk (ha	csak	nem	ba	nán	hoz	vagy	NSzKvízumhoz	kí	ván	tak	jut
ni),	 éle	tük	 je	len	tős	 ré	szét	 szim	bo	li	kus	 so	rok	 so	ka	sá	gá	ban	 töl	töt	ték.	 Csak	 né	hány	 pél	da:	
át	lag	ban	és	dur	ván	hét	évet	kel	lett	te	le	fon	ra,	öt	évet	la	kás	ra,	négy	évet	au	tó	ra	vár	ni,	nyu	gat
ra	utaz	ni	há	ro	mé	ven	te	le	he	tett,	ha	son	ló	an	há	ro	mé	ven	te	le	he	tett	igény	be	ven	ni	a	ked	vez	mé
nyes	szak	szer	ve	ze	ti	üdü	lést.	Ha	le	het	azt	mon	da	ni,	az	em	be	rek	még	en	nél	is	több,	az	em	lí
tet	tek	nél	még	szim	bo	li	ku	sabb	sor	ban	is	áll	tak,	így	pél	dá	ul	a	hosszabb	ide	ig	egy	mun	ka	he
lyen	ma	ra	dás	ju	tal	mat	ér	de	melt,	be	szél	he	tünk	ta	lán	(a	nagy	tár	sa	dal	mi	mo	bi	li	tást	meg	tes	te
sí	tő)	intergenerációs	so	rok	ról,	ahol	a	szü	lők	ha	tü	re	lem	mel	vár	tak	egy	sor	ban,	ak	kor	ki	ér
de	mel	ték,	 hogy	 gyer	me	kük	 egy	 na	gyobb	 presz	tízzsel	 ren	del	ke	ző	 sor	ba	 áll	has	son.	A	 sor	
mint	me	ta	fo	ra	leg	fon	to	sabb	je	len	té	se,	hogy	a	vál	to	zás	és	az	ered	mény	el	éré	se	mind	össze	
aka	rat,	tü	re	lem	és	idő	kér	dé	se	volt.	A	kö	vet	ke	zők	ben	a	fo	gyasz	tá	si	kul	tú	ra	né	hány	sa	já	tos	
ele	mét,	il	let	ve	azok	po	li	ti	kai	imp	li	ká	ci	ó	it	tár	gyal	juk.5

A	hat	va	nas	évek	ben	még	for	ga	lom	ban	volt	a	szó	ki	mon	dó	né	pi	böl	cses	ség,	amely	sze	rint	
a	pa	raszt	két	eset	ben	evett	tyú	kot:	ha	a	tyúk	dög	lő	dött,	vagy	ha	a	pa	raszt.	Má	ra	ta	lán	el	fe
le	dett	tény,	de	a	hat	va	nas	évek	leg	na	gyobb	új	don	sá	ga	az	volt,	hogy	„egy	–	leg	na	gyobb	tö	 
me	ge	i	ben	–	so	ká	ig	nél	kü	lö	ző,	ün	ne	pe	ken	ha	hús	hoz	ju	tó	nép	nagy	él	mé	nyé	vé	vált,	hogy	a	
hat	va	nas	évek	től	meg	is	mer	ked	he	tett	a	bő	sé	ges,	jó	ét	ke	zés	min	den	na	pi	örö	me	i	vel”	(Berend	
1983:	203).	A	po	li	ti	ka	egyes,	a	min	den	na	pi	élet	ben	rend	kí	vül	szem	be	tű	nő	en	ged	mé	nyei	
(pél	dá	ul	a	ka	rá	csony	más	nap	ja	és	a	hús	vét	hét	fő	„vissza	ál	lí	tá	sa”)	mel	lett	az	ét	ke	zé	si	szo	ká	 
 



40 replika

sok	ad	ták	a	leg	nyil	ván	va	lóbb	össze	ha	son	lí	tá	si	ala	pot	az	ín	sé	ges	és	fé	lel	me	tes	öt	ve	nes	évek
kel	(Sza	bó	1989).	Az	ét	ke	zé	si	szo	ká	sok	las	sú	kis	pol	gá	ri	a	so	dá	sá	val	egy	re	fon	to	sab	bá	vált	a	
kony	ha	fel	sze	re	lés	ki	egé	szí	té	se	a	hű	tő	szek	rénnyel.	Bár	a	jég	tömb	bel	„mű	kö	dő”	jég	szek	rény	
még	a	het	ve	nes	évek	ben	 is	 föl	lel	he	tő	volt	a	kony	hák	ban,	nem	bi	zo	nyult	a	hű	tő	szek	rény	
ko	moly	ver	seny	tár	sá	nak.	A	hat	va	nas	évek	ben	je	len	tek	meg	a	Sza ra tov I	és	II	tí	pu	sú	hű	tő
szek	ré	nyek,	me	lyek	a	ko	ráb	bi	ak	tól	gyö	ke	re	sen	el	té	rő	fo	gyasz	tá	si	szo	ká	so	kat	tet	tek	le	he	tő
vé.	Míg	ko	ráb	ban	a	há	zi	asszony	fél	na	po	kat	 töl	tött	a	kony	há	ban,	mi	vel	min	den	nap	friss	
va	cso	rát	kel	lett	főz	ni,	ad	dig	a	hű	tő	szek	rény	hosszú	na	pok	ra	ki	tol	ta	a	kony	hai	ter	ve	zés	idő
ho	ri	zont	ját	–	ami	re	igen	nagy	szük	ség	volt,	mert	a	hat	va	nas	évek	re	a	női	mun	ka	erő	jó	részt	
be	áram	lott	a	gaz	da	ság	ba.	A	nagy	va	sár	na	pi	ebé	den	kí	vül	elég	volt	he	ten	te	két	szerhá	rom
szor	főz	ni,	a	töb	bi	a	Sza	ra	tov	dol	ga	volt.	A	hű	tő	szek	rény	lett	a	mo	dern	ház	tar	tás	és	a	bol	dog,	
mo	dern	élet	jel	ké	pe.

A	hat	va	nashet	ve	nes	évek	hű	tő	szek	ré	nye	két	fé	le	mó	don	tes	te	sí	tet	te	meg	a	Párt	ha	tal	mát.	
Mé	zes	ma	dzag	nak	ott	volt	ma	ga	a	hű	tő	szek	rény	(és	ami	ben	ne	volt).	A	kor	bács	funk	ció	en	nél	
va	la	mi	vel	át	té	te	le	seb	ben,	de	nem	ke	vés	bé	ha	té	ko	nyan	ér	vé	nye	sült.	Min	de	nek	előtt	a	hat	va
nas	évek	kö	ze	pé	ig	vá	sár	lás	kor	föl	kel	lett	mu	tat	ni	egy	en	ge	délyt,	amely	ben	az	üze	mi	szak
szer	ve	ze	ti	 (és	 párt)	 bi	zott	ság	 sza	va	tol	ta,	 hogy	 a	meg	vá	sá	rol	ni	 kí	vánt	 tar	tós	 fo	gyasz	tá	si	
esz	köz	meg	be	csült	dol	go	zó	haj	lé	ká	ba	ke	rül.	Ké	sőbb	a	rész	let	re	vá	sár	lás	hoz	volt	el	en	ged	he
tet	len	a	mun	ka	he	lyi	(az	az	po	li	ti	kai)	ga	ran	cia.	Jól	le	het	ko	ráb	ban	is	vol	tak	le	gen	dák	egye	sek	
arc	pi	rí	tó	fo	gyasz	tá	si	al	lűr	je	i	ről	(pél	dá	ul,	hogy	Várkonyi	Zol	tán	nak,	a	Víg	szín	ház	igaz	ga	tó
já	nak	egye	ne	sen	az	MSzMP	Köz	pon	ti	Bi	zott	sá	ga	til	tot	ta	meg,	hogy	he	li	kop	tert	vá	sá	rol	jon	
ma	gá	nak	a	hat	va	nas	évek	ben),	a	fri	zsi	der	a	ma	ga	el	ter	jedt	sé	gé	vel,	ame	ri	kai	hang	zá	sú	ne	vé
vel	és	he	do	niz	mus	ra	ösz	tön	ző	jel	leg	ze	tes	sé	ge	i	vel	(jég	koc	ka)	ide	á	lis	cél	pont	nak	bi	zo	nyult	a	
kor	el	kö	te	le	zett	pub	li	cis	tái	szá	má	ra	a	fri	zsi	der	szo	ci	a	liz	must,	a	„ki	csi	vagy	ko	csi”	di	lem	mát,	
ké	sőbb	pe	dig	a	kis	pol	gá	ro	so	dást	tár	gya	ló	saj	tó	vi	ták	so	rán	(hogy	az	tán	a	nyolc	va	nas	évek	
ele	jé	re	mind	ezen	vi	ták	már	csak	to	va	tű	nő	szí	nes	epi	zó	dot	je	lent	se	nek	a	gulyáskommunista	
je	len	fél	múlt	já	ból).	A	nyolc	va	nas	évek	vé	gén	a	ká	dá	ri	kö	zép	osz	tály	hű	tő	szek	rénykul	tú	rá	ját	
alap	ja	i	ban	ráz	ta	meg	a	fa	gyasz	tó	föl	buk	ka	ná	sa	a	pi	a	con.	Míg	a	kony	hai	ter	ve	zés	szá	má	ra	a	
hű	tő	szek	rény	na	pok	ban	le	ír	ha	tó	táv	la	to	kat	nyúj	tott,	úgy	a	Gorenje tí	pu	sú	fa	gyasz	tó	hó	na
pok	ra	tol	ta	ki	a	ho	ri	zon	tot.	Mint	hogy	a	Nagy	Ok	tó	be	ri	Szo	ci	a	lis	ta	For	ra	da	lom	71.	év	for	du
ló	ja	ré	vén	adó	dott	egy	hosszú	hét	vé	ge,	így	mint	egy	száz	ezer	em	ber	dön	tött	úgy,	hogy	sza
bad	ide	jét	az	oszt	rák	ha	tá	ron	kí	ván	ja	töl	te	ni	hazafelé	araszolgatva	a	mint	egy	húsz	ki	lo	mé	te
res	sor	ban,	ahol	min	den	ötö	dik	au	tó	te	te	jén	pi	hent	egy	Gorenje.

A	nyolc	va	nas	évek	vé	gé	nek	fa	gyasz	tó	di	vat	ja	fon	tos	dol	go	kat	mond	ar	ról,	hogy	mit	gon
dol	tak	az	em	be	rek	a	Párt	ha	tal	má	ról,	il	let	ve	a	jó	élet	ről.	A	ha	ta	lom	és	a	tár	sa	da	lom	kö	zöt	ti	
al	ku	em	lék	mű	ve	is	le	het	ne	a	féldisznókkal	tö	mött	fa	gyasz	tó	(és	ki	egé	szí	tő	je,	a	mikrosütő),	
hi	szen	az	így	meg	je	le	ní	tett	élet	ben	az	élet	ki	szá	mít	ha	tó	és	ter	vez	he	tő,	mert	egy	sze	rű	en	szól
va:	van hús, és nincs áram szü net. Ugya	nak	kor	a	fa	gyasz	tó,	il	let	ve	a	ve	le	kap	cso	la	tos	meg
fon	to	lá	sok	meg	mu	tat	ták	az	al	ku	fo	ko	za	tos	mál	lá	sát	is:	ne	ve	ze	te	sen	ha	a	ma	gán	és	köz	élet	
egy	re	 in	kább	ki	szá	mít	ha	tó	és	 ter	vez	he	tő	volt,	és	az	ügyek	el	in	té	zé	se	egy	re	ra	ci	o	ná	li	sabb	
min	den	na	pi	dön	té	sek	út	ján	tör	tént,	ak	kor	föl	me	rült	a	kér	dés,	hogy	mind	eh	hez	mi	kö	ze	van	
a	po	li	ti	ka	te	kin	tély	el	vű	ta	bu	i	nak	és	ir	re	le	váns	„en	ge	dé	lye	i	nek”.	So	kan	lát	ták	úgy,	hogy	nem	
sok,	az	em	be	rek	egy	sze	rű	en	csak	ide	ge	sek	vol	tak,	hogy	mi	ért	kell	Bécs	be	men	ni,	ha	va	la	ki	
mél	tá	nyos	áron	kí	ván	hoz	zá	jut	ni	egy	fa	gyasz	tó	hoz.

A	tö	meg	fo	gyasz	tás	nak	és	a	po	li	ti	kai	rend	szer	fo	ko	zó	dó	ki	szá	mít	ha	tó	sá	gá	nak	egy	mást	
erő	sí	tő	di	na	mi	ká	ja	lát	tán	jo	gos	a	kér	dés:	ha	mind	ez	így	volt,	ak	kor	egyál	ta	lán	mi	ért	dőlt	
össze	a	rend	szer?	Elő	ször	is,	egy	szem	mel	alig	lát	ha	tó,	azon	ban	ha	tá	sát	te	kint	ve	igen	je	len
tős	 vál	to	zás	 tör	tént	 a	 „vá	lasz	ték”	 te	kin	te	té	ben.	A	 töb	bi	 ke	leteu	ró	pai	 or	szág	 jelentésteli	
össze	ha	son	lí	tá	sok	alap	já	ul	szol	gál	ha	tott	az	1960–70es	évek	ben	–	mond	ván,	a	min	den	na
pok	Magyarországa	ke	vés	bé	volt	át	po	li	ti	zált,	és	job	ban	táp	lált	volt,	mint	a	töb	bi	szo	ci	a	lis	ta	
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or	szág	–	ez	az	össze	ha	son	lí	tás	azon	ban	so	kat	vesz	tett	relevanciájából	a	nyolc	va	nas	évek	re.	
Ám	bár	még	so	ká	ig	volt	a	félprivát	köz	be	szé	dek	je	len	tős	té	má	ja	a	töb	bi	szo	ci	a	lis	ta	or	szág	
élet	mód	já	nak	 egyes,	 jól	meg	vá	lasz	tott	 jel	leg	ze	tes	sé	gei	 fö	löt	ti	 bor	zon	gás,	 de	 a	 kor	mány	
elő	ír	ta	húsz	wat	tos	vil	lany	kör	tehasz	ná	lat	(Ro	má	nia),	a	kö	zér	ti	össze	adó	abakusz	(Szov
jet	unió),	a	bér	ce	ken	el	he	lye	zett	párt	jel	sza	vak	(Cseh	szlo	vá	kia),	az	üres	ét	te	rem	előt	ti	sor
ban	 ál	lás	 (NDK)	 vagy	 az	 üres	sé	gtől	 kon	gó	 len	gyel	or	szá	gi	 bol	tok	 egy	re	 ér	dek	te	le	nebb	
té	mák	ká	vál	tak.

Má	sod	szor,	 a	 fo	gyasz	tás	 egy	új	 sza	ka	sza	kö	szön	tött	Ma	gya	ror	szág	ra.	A	ko	ráb	bi	 főbb	
cik	kek	(ér	té	kes	mű	sza	ki	be	ren	de	zé	sek,	„egy	jó	mag	nó”,	„egy	jó	ci	pő”	stb.)	mel	lé	az	iden
ti	tás	épí	tés	re	 és	 kar	ban	tar	tás	ra	 al	kal	mas	 cik	kek	 so	ra	koz	tak	 föl,	 jól	 il	luszt	rál	va	 Robert	
Bocock	ér	ve	lé	sét,	mi	sze	rint	„míg	a	»mo	dern«	vi	szo	nyok	so	rán	a	ter	me	lés	ben	be	töl	tött	dol
go	zói	sze	re	pet	 te	kin	tet	ték	az	 iden	ti	tás	mag	já	nak,	ezt	a	po	zí	ci	ót	az	 iden	ti	tás	poszt	mo	dern	
konst	ruk	ci	ó	já	ban	a	fo	gyasz	tá	si	szo	ká	sok	töl	tik	be”	(Bocock	1993:	78).	Ha	a	stí	lus	vagy	a	
di	vat	úgy	kí	ván	ja,	hogy	az	új	don	ság	nak	gye	re	kes	nek,	bu	tá	nak	vagy	ép	pen	hul	la	dék	sze	rű
nek	 kell	 tűn	nie,	 ak	kor	 er	re	 csak	 egy	 olyan	 tár	sa	dal	migaz	da	sá	gi	 kö	zeg	 képes	 re	a	gál	ni,	
amely	in	teg	rál	ni	tud	ja	a	vé	let	lent,	a	vá	rat	lant,	és	ez	a	meg	ha	tá	ro	zott	tár	sa	dal	migaz	da	sá	gi	
kö	zeg	nem	le	het	más,	mint	a	ka	pi	ta	liz	mus,	pon	to	sab	ban	egy	mű	kö	dő	pi	ac	gaz	da	ság.	Len
gyel	Lász	ló,	a	rend	szer	vál	tó	dis	kur	zus	egyik	fon	tos	ter	me	lő	je	a	ká	dár	iz	mus	vér	fa	gyasz	tó	an	
jó	zan	fo	gyasz	tá	sá	nak	árny	ol	da	la	i	ra	fi	gyel	mez	tet	1988ban:

Hosszabb	tá	von	a	fo	gyasz	tói	–	és	csak	fo	gyasz	tói	–	ka	pasz	ko	dás,	táv	lat,	meg	bosszul	ja	ma	gát.	A	
gaz	da	sá	gi	vál	ság	úgy	le	ér	té	ke	li	nem	mo	der	ni	zá	ló	dott,	nem	pol	gá	ro	sult,	fe	le	má	san	pi	a	ci	ter	me	lé
sün	ket	 és	 inf	rast	ruk	tú	rán	kat,	 hogy	 az	 egyen	le	tes	nek	 és	 biz	tos	nak	 lát	szó	 fo	gyasz	tói	 ér	té	kek	 is	
meg	ren	dül	nek.	Lesze	még	50	négy	zet	mé	te	res	la	kás,	Wart	burg,	há	rom	éven	kén	ti	uta	zás?	Le	het,	
hogy	e	szür	ke	vá	gyak	vissza	te	kint	ve	a	leg	szí	ne	sebb	ál	mo	do	zás	nak	fog	nak	tűn	ni?	A	ki	bil	le	nő	pol
gá	ro	so	dás	nem	csak	új	jö	vő	ké	pe	ket,	de	ami	et	től	sok	szor	füg	get	len,	új	gaz	da	sá	gi	te	vé	keny	sé	ge	ket	
és	po	li	ti	kai	ma	ga	tar	tá	so	kat	is	fog	for	mál	ni.	A	pol	gá	ro	so	dás	egy	sé	ges	szür	ke	vá	gyai	most	könnyen	
szét	sza	kad	hat	nak	25	négy	zet	mé	te	res	kín	ló	dá	sok	ká,	gya	lo	gos	ke	ser	vek	ké,	hatá	rok	kö	zé	szo	rí	tott	
dü	hök	ké	és	vil	lás,	zöld	li	ge	tes,	fennvaló	örö	mök	ké	(Len	gyel	1988:	56).

A	szo	ci	a	liz	mus	ban	a	nyu	gat	ról	ha	za	lá	to	ga	tó	ro	ko	nok	nem	el	ső	sor	ban	a	kom	pakt	elem
fe	szült	ségmé	rő	vel,	 a	 lágytojásfőzővel	 vagy	 a	 ma	já	lis	ra	 ki	vi	he	tő	 ele	mes	 le	mez	ját	szó	val	
tud	ták	őszin	te	el	ké	pe	dés	re	kész	te	ni	az	itt	hon	mar	adot	ta	kat,	ha	nem	az	ép	pen	ak	tu	á	lis	ár	le
szál	lí	tá	so	kat	is	mer	te	tő	vas	kos	áru	há	zi	ka	ta	ló	gu	sok	kal.	E	ka	ta	ló	gu	sok	kal	úgy	bán	tak	az	itt
ho	ni	ak,	mint	pi	káns	könyv	rit	ka	sá	gok	kal:	köl	csönk	ér	ték	őket	egy	más	tól,	amúgy	pe	dig	a	té	vé	
előt	ti	do	hány	zó	asz	ta	lon	volt	a	he	lye	e	fel	for	ga	tó	iro	da	lom	nak.	Több	nyi	re	va	sár	nap	dél	után	
zaj	lott	a	vir	tu	á	lis	vá	sár	lás	mint	iden	ti	tás	tré	ning;	a	csa	lád	tag	jai	az	ebéd	utá	ni	pi	he	nő	alatt	
la	poz	gat	tak	és	bö	köd	tek:	Ne	kem	ez	tet	szik.	Ne	kem	meg	ez.

A	szo	ci	a	liz	mus	ban	a	hi	ány	ki	kü	szö	bö	lé	sé	re	és	a	szű	kös	vá	lasz	ték	bő	ví	té	sé	re	szá	mos	né	pi	
stra	té	gia	szü	le	tett.	Az	olyan	köz	is	mert	mód	sze	rek,	mint	a	csú	szó	pénz,	a	pult	alat	ti	áru	sí	tás	
vagy	a	né	pi	csem	pé	szet	mel	lett	(hogy	le	gyen	több	áru),	gya	kor	lat	volt	a	fo	gyasz	tás	újabb	és	
újabb	né	pi	ér	tel	me	zé	se	i	nek	lét	re	ho	zá	sa	(hogy	ami	van,	az	több	nek	látsszék).	A	leg	egy	sze
rűbb	mód	szer	az	volt,	hogy	a	bim	bó	zó	ha	zai	fo	gyasz	tói	szo	ká	so	kat	egy	sze	rű	en	össze	ha	son
lí	tot	ták	 az	 egyéb	 bé	ke	tá	bor	bé	li	 ta	pasz	ta	la	tok	kal.	 Et	től	 ugyan	 sem	mi	ből	 nem	 lett	 több,	
vi	szont	ami	volt,	az	több	nek	és	ér	té	ke	sebb	nek	lát	szott.	Bi	zo	nyos	ter	mé	kek	így	épül	tek	be	a	
nem	zet	tu	dat	 fun	da	men	tu	má	ba,	 és	 itt	 nem	 a	To	ka	ji	ra	 vagy	 a	 té	li	sza	lá	mi	ra	 kell	 gon	dol	ni,	
ha	nem	olyan	ter	mé	kek	re,	ame	lyek	ré	vén	a	nép	von	zó	hely	zet	ben	lát	hat	ta	Ma	gya	ror	szá	got.	
E	ter	mé	kek	gyak	ran	ki	vá	ló	an	je	le	ní	tet	ték	meg	ha	zánk	kompország	jel	le	gét:	a	fu	ru	lya	rá	gó
gu	mi	ugyan	nem	volt	össze	mér	he	tő	a	Do nald rá	gó	val,	 ám	a	ma	gyar	nagy	ra	húz	hat	ta	ki	
ma	gát	né	hány	or	szág	ban,	ha	ki	tu	dó	dott	 ró	la,	hogy	 fu	ru	lya	rá	gókész	le	tek	kel	bír.	Ha	son	ló	
köz	tes	sé	get	je	le	ní	tett	meg	Nyu	gatKe	letEu	ró	pa	né	hány	más	ter	mék	kü	lön	le	ges	sé	ge,	pél	dá
ul	a	Trap per jeans,	a	Ská	lasza	tyor	vagy	az	Amo szap	pan.
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A	vá	lasz	ték	pusz	tán	kép	ze	let	ál	ta	li	nö	ve	lé	sé	nek	en	nél	szel	le	me	sebb	mód	sze	re	volt	az,	
ami	kor	egy	meg	ha	tá	ro	zott	ter	mé	ket	a	folk	lór	fel	osz	tott	két,	kü	lön	bö	ző	altípusra.	En	nek	leg
szebb	pél	dá	ját	 a	 sör	mu	tat	ta.	Egy	ügyes	ma	nő	ver	rel	ugya	nis	 a	meg	le	he	tő	sen	 szűk	ha	zai	
sör	vá	lasz	té	kot	tüs	tént	a	két	sze	re	sé	re	le	he	tett	nö	vel	ni	az	zal,	hogy	ki	de	rült:	a	bar	na	üve	ges	
Kő	bá	nyai	a	he	lyes	vá	lasz	tás,	a	zöld	üve	ges	pe	dig	le	he	tő	leg	ke	rü	len	dő.	Ami	kor	még	csak	
egy	fé	le	Sopianae	ci	ga	ret	ta	volt,	ak	kor	há	rom	fé	le	volt	be	lő	le	(a	pécsiszofi,	az	egriszofi	és	a	
debreceniszofi),	és	kö	zü	lük	az	eg	ri	volt	a	fa	vo	rit.	A	tra	fik	ba	be	tér	ve	so	kan	tüs	tént	egriszofit	
kér	tek,	és	ha	csak	pé	csi	volt,	ak	kor	for	dul	tak	is	ki	az	aj	tón.	(Ál	lí	tó	lag	ha	son	ló	al	fa	jai	ala	kul
tak	ki	Ro	má	ni	á	ban	a	Carpaţi	ci	ga	ret	tá	nak.)	A	hi	ány	és	a	kor	lá	to	zott	vá	lasz	ték	mi	att	ál	ta	lá	ban	
min	den	kü	lönb	ség	 na	gyobb	nak	 lát	szott,	mint	ma	 (ami	kor	 tény	leg	 van	nak	kü	lönb	sé	gek).	
Fábry	Sán	dor	ékes	szó	ló	an	vá	zol	ta	fel	a	far	mer	nad	rágkul	tú	rát	ke	reszt	behosszá	ba	szab	da	ló	
tö	rés	vo	na	lak	rend	sze	rét,	pél	dá	ul	hogy	mi	ként	vá	lasz	tott	el	fény	év	nyi	kul	tu	rá	lis	tá	vol	ság	egy	
fe	hér	cím	kés,	bar	na	mikrokord	Levi’st	egy	gom	bos,	piroscímkés	tár	sá	tól.	A	far	mer	nad	rág,	
a	rock	ze	ne	vagy	az	au	tók	mind	a	tár	sas	te	ret	struk	tu	rá	ló	té	nye	ző	vé	vál	tak:	ami	kor	va	la	ki	
vá	lasz	tott	va	la	mit,	azon	nyom	ban	ál	lí	tást	is	meg	fo	gal	ma	zott	ar	ról,	hogy	ki	ket	te	kint	ma	gá
hoz	kö	ze	li	nek	és	ki	ket	ma	gá	tól	tá	vo	li	nak.

6.	A	fo	gyasz	tás	mint	kény	szer

Vá	lassz	éle	tet.	Vá	lassz	egy	ál	lást.	Vá	lassz	kar	ri	ert.	
Vá	lassz	 csa	lá	dot.	 Vá	lassz	 egy	 ba	szott	 nagy	 té	vét.	
Vá	lassz	au	tó	kat,	CDjátszókat	és	elekt	ro	mos	kon	zerv
nyi	tó	kat.	…	Vá	lassz	egy	 jö	vőt	ma	gad	nak.	Vá	lassz	
egy	éle	tet.	De	mi	ért	akar	nék	én	ilyes	mit	csi	nál	ni?

Trainspotting

Az	ed	di	gi	ek	ben	te	hát	az	állam	szo	cia	lis	ta	hi	ány	fel	tét	elei	kö	zött	lé	te	ző	fo	gyasz	tói	kul	tú	ra	és	
vi	sel	ke	dés	sa	já	tos	je	gye	it	hang	sú	lyoz	tuk.	Be	fe	je	zés	ként	sze	ret	nénk	rá	mu	tat	ni	a	fo	gyasz	tói	
ér	ték	rend	egy,	a	ká	dár	iz	mus	ban	ki	bon	ta	ko	zó,	de	ál	ta	lá	no	sabb	ér	vé	nyű	és	a	je	len	be	mu	ta	tó	
jel	leg	ze	tes	sé	gé	re.	Né	mi	leg	csa	la	fin	ta	mó	don,	ezt	az	ál	ta	lá	nos	ér	vé	nyű	ál	lí	tá	sok	meg	fo	gal
ma	zá	sá	ra	as	pi	rá	ló	részt	kezd	jük	egy	hosszabb,	meg	le	he	tő	sen	par	ti	ku	lá	ris,	spe	ci	á	li	san	ke	let
eu	ró	pai	 idé	zet	tel.	Az	 idé	zet	 le	lő	he	lye	 Eörsi	 Ist	ván	 egy	 esszé	je,	 mely	ben	 Csurka	 Ist	ván	
titkosügynöki	múlt	ja	és	meg	hök	ken	tő	fel	tá	rul	ko	zá	sa	fö	löt	ti	meg	döb	be	né	sét	pró	bál	ja	ki	ír	ni	
ma	gá	ból:

A	sze	mé	lyes	szto	ri	ját	el	re	gé	lő	Csurka	azon	ban	nagy	jó	zan	ság	ról	tesz	ta	nú	bi	zony	sá	got,	és	időn
ként	 íze	lí	tőt	ad	ko	ráb	bi	ér	té	ke	i	ből	 is.	Kü	lön	le	ge	sen	el	gon	dol	koz	ta	tó	nak	tar	tom	az	el	be	szé	lés	
kö	zép	pont	ját.	Az	in	ter	nált	Csurka	1957	nya	rá	nak	ele	jén	mun	ká	ra	je	lent	ke	zik.	Ily	mó	don	kap
cso	lat	ba	 ke	rül	 a	 kül	vi	lág	gal.	 „Lát	nom	kel	lett,	 hogy	 az	 or	szág	 él	 és	 fe	lejt.	Ural	ko	dó	 elem	 a	
fé	le	lem	és	a	ma	gunk	ra	ha	gyott	ság.	És	mind	ez	zel	szem	ben	az	él	ni	aka	rás.	Nyo	ma	sem	volt	a	
már	ci	us	ban	új	ra	kezd	jük	szel	le	mé	nek.	A	for	ra	dal	mat	le	ver	ték,	az	új	rend	be	állt,	az	ügy	el	dőlt.”	
Az	én	alap	él	mé	nyem	is	ez	volt	sza	ba	du	lá	som	kor,	1960	au	gusz	tu	sá	ban.	Ki	men	tem	a	mar	git	szi
ge	ti	Palatinus	strand	ra,	néz	tem	a	hulahoppozó	bak	fi	sok	hasmozdulatait	és	ar	ra	gon	dol	tam,	lám	
csak,	nem	ül	tem	hi	á	ba	há	rom	és	há	rom	ne	gyed	évet,	nem	hi	á	ba	vé	gez	tek	ki	annyi	em	bert:	sza
bad	 hulahoppozni,	 nem	 úgy,	 mint	 Rá	ko	si	 Má	tyás	 or	szág	lá	sa	 ide	jén.	 Ugya	nez	 év	 ok	tó	ber	
hu	szon	har	ma	dik	nap	ján,	es	te	le	men	tem	az	ut	cá	ra,	el	ve	szet	ten	kó	vá	lyog	tam	a	köd	ben,	rend	őrök	
és	 titkosügynökök	kö	zött.	Dúlt	a	rend,	és	en	gem	hi	he	tet	len	ke	se	rű	ség	fo	gott	el,	me	lyet	még	
az	nap	es	te	meg	pró	bál	tam	vers	be	fog	lal	ni.	Íme	az	utol	só	két	sza	kasz:

Né	zem	ezt	a	va	co	gó	Pes	tet,
Gör	csös	buz	ga	lom	mal	fe	led,
csak	egy	eb	meg	nyúlt	há	ta	resz	ket	–
ne	on	sor	tűz	rá	pe	reg.
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Un	do	rom	most	min	den	kit	át	fog
–	ok	tó	ber	vé	gi	sű	rű	köd	–,
Mind	járt	rend	őr	ért	ki	ál	tok,
s	egy	me	se	au	tó	ban	el	tű	nök.

Csurkát	ol	vas	va	fel	éb	red	nek	ezek	az	em	lé	ke	im,	lát	tam	ma	ga	mat	a	Palatinuson	és	az	ok	tó	be	ri	
ut	cán,	vissza	tért	szám	ba	a	ke	se	rű	íz.	Va	ló	ban	így	volt	–	„min	den	ki	azt	üzen	te,	hogy	ezt	ők	már	
nem	csi	nál	ják,	nem	te	he	tik	és	nincs	is	ér	tel	me”.	Ez	ret	te	ne	te	sebb,	mint	ma	ga	a	bör	tön	…	ilyen	
vál	ság	ba	ke	rül	tek,	akik	nek	a	for	ra	da	lom	va	ló	ban	fon	tos	volt	(Eörsi	1996:	394–395).

Nyil	ván	va	ló,	hogy	a	ká	dár	iz	mus	nyil	vá	nos	sá	gát	nem	azok	ha	tá	roz	ták	meg,	akik	nek	a	
for	ra	da	lom	úgy	volt	fon	tos,	mint	Eörsinek,	ám	úgy	hisszük,	ez	a	vé	le	mény	–	ha	a	meg	ráz
kód	ta	tás	nem	is	–	jó	val	töb	bek	re	ter	jed	ki,	mint	a	be	bör	tön	zöt	tek	re	és	a	for	ra	da	lom	hű	sé	ges	
hí	ve	i	re.	A	tár	sa	da	lom	és	po	li	ti	ka	tör	té	né	szek	kö	zött	ma	már	töb	béke	vés	bé	kon	szen	zus	van	
ab	ban	 a	 kér	dés	ben,	 hogy	 a	 for	ra	da	lom	 utá	ni	 kon	szo	li	dá	ció	 kulcs	mo	men	tu	ma	 volt	 az	 a	
fo	gyasz	tás,	amely	nek	fur	csa	sá	ga	i	ról	e	ta	nul	mány	ban	szó	esett.	Ugya	nak	kor	a	fo	gyasz	tást	
nem	pusz	tán	desk	rip	tív,	ha	nem	ér	té	ke	lő	ke	ret	be	il	lesz	tő	narratívák	te	kin	te	té	ben	nagy	fo	kú	
za	va	ro	dott	ság	ta	pasz	tal	ha	tó.	A	ká	dár	iz	mus	po	li	ti	kai,	po	li	to	ló	gi	ai	apo	lo	gé	tái	szí	ve	sen	utal
nak	az	ál	ta	lunk	is	idé	zett	fo	gyasz	tá	si	ada	tok	kal	alá	tá	masz	tott	jó	lé	ti	nö	ve	ke	dés	re	–	az	elem
ző	 ér	té	ke	lést	 ez	zel	mint	egy	 le	tud	va,	meg	ke	rül	ve.	Más	fe	lől,	 ér	tel	mi	sé	gi	 kö	rök	ben	ma	 is	
pre	fe	rált	 narratíva	 az	 előb	bi,	 sar	kí	tott	 for	má	ban	 il	luszt	rált	 „kor	rum	pá	ló	dott	 tár	sa	da	lom”	
té	te	le.	E	szo	kat	lan	össze	té	te	lű	cso	port	ál	tal	vá	zolt	ví	zi	ó	ban	a	tár	sa	da	lom	el	árul	ta	(cser	ben	
hagy	ta,	ma	gá	ra	hagy	ta	stb.)	az	alap	ve	tő	nek	te	kin	tett	ér	té	kek	(nem	ze	ti	füg	get	len	ség,	ha	tá	ro
kon	tú	li	ma	gyar	ság,	em	be	ri	jo	gok,	de	mok	rá	cia,	mun	kásön	igaz	ga	tás	stb.)	hor	do	zó	it	a	hét
köz	na	pi	örö	mö	ket	meg	tes	te	sí	tő	fri	zsi	der	hasz	ná	la	tért	cse	ré	ben.

Itt	tér	he	tünk	vissza	a	ko	ráb	ban	be	ígért	ál	ta	lá	no	sabb	szint	hez,	hi	szen	a	nyu	ga	ti	bal	ol	da	li	
ér	tel	mi	ség	nek	is	egyik	ked	velt	el	kép	ze	lé	se	a	„kor	rum	pá	ló	dott	tár	sa	da	lom”	gon	do	la	ta.	Ma	
is	ta	lál	ha	tunk	né	hány	olyan	gon	dol	ko	dót,	aki	1968	me	ta	fo	rá	já	ba	–	a	va	ló	ság	nem	kis	neg
li	gá	lá	sa	árán	–	ké	pes	vi	lág	for	ra	dal	mat	ál	mod	ni,	a	jó	za	nabb	bal	ol	dal	nak	a	nyolc	va	nas	évek
re	azon	ban	még	is	el	kel	lett	jut	nia	ah	hoz	a	föl	is	me	rés	hez,	hogy	a	ha	gyo	má	nyos	szo	ci	ál	de
mok	ra	ta	osz	tály	fra	ze	o	ló	gi	á	val	dol	go	zó	re	to	ri	ka	töb	bé	nem	éri	el	a	„tö	me	ge	ket”	(Wallerstein	
1996).	Meg	le	het	so	ka	kat	el	ke	se	rít,	de	a	thatcheri	és	re	a	ga	ni	neokonzervativizmus	lát	vá	nyos	
si	ke	rei,	il	let	ve	e	prog	ra	mok	tár	sa	dal	mi	tá	mo	ga	tott	sá	ga	csak	a	jég	hegy	csú	csát,	va	gyis	egy	
rég	óta	tar	tó	fo	lya	mat	be	tel	je	sü	lé	sét	je	len	tet	ték.	Hi	szen	vissza	te	kint	ve	vi	lá	go	san	lát	szik	az	a	
trend,	mely	sze	rint	az	öt	ve	nes	évek	től	kezd	ve	a	ma	gán	élet	re	és	a	fo	gyasz	tás	ra	össz	pon	to	sí
tó	po	li	ti	kaiköz	éle	ti	be	széd	mód	ke	rült	elő	tér	be	és	bi	zo	nyult	po	li	ti	ka	i	lag	si	ke	res	nek,	ami	hez	
ké	pest	1968	antimateriális	vi	lág	for	ra	dal	ma	ép	pen	ség	gel	gyors	le	fo	lyá	sú,	ön	kí	vü	let	tel	já	ró,	
de	alap	já	ban	vé	ve	ár	tal	mat	lan	ne	ki	buz	du	lás	nak	tűn	het.

En	nek	a	ten	den	ci	á	nak	ko	moly	ha	tá	sa	volt	a	tár	sa	da	lom	tu	do	mány	ok	ra	is,	hi	szen	pél	dá	ul	a	
brit	 gyö	ke	rű	 kri	ti	kai	 kul	tú	ra	ku	ta	tás	 ne	gyed	szá	za	dos	 tu	do	má	nyos	 si	ker	tör	té	ne	te	 fel	fog	ha	tó	
úgy	is,	mint	az	előbb	em	lí	tett	át	ala	ku	lás	in	tel	lek	tu	á	lis	fel	dol	go	zá	sá	ra	tett	kí	sér	let,	va	gyis	a	
mun	kás	osz	tály	–	a	bal	ol	da	li	ér	tel	mi	ség	ál	tal	tra	gi	kus	nak	vélt	–	konzumerizációjának	ta	pasz
ta	la	tá	val	va	ló	bir	kó	zás.	E	fo	lya	mat	nak	azon	ban	nem	áll	hat	ta	út	ját	sem	az	el	len	ál	lás	(Hall	és	
Jefferson	1976),	sem	a	szub	kul	tu	rá	lis	új	ra	ér	tel	me	zés	(Hebdige	1979,	Willis	1978)	re	to	ri	ká	ja.	
A	he	ge	mó	ni	á	ra	és	az	ide	o	ló	gi	á	ra	mu	ta	tó	ér	vek	meg	fa	kul	tak	a	ki	lenc	ve	nes	évek	ele	jé	re.	Az	
ön	azo	nos	sá	gát	és	hasz	nál	ha	tó	tár	sa	dal	mi	mo	del	le	ket	ke	re	ső	nyu	ga	ti	bal	ol	dal	köz	pon	ti	kér	dé
sét	az	ér	tel	mi	sé	gi	gu	ru,	Stuart	Hall	fo	gal	maz	ta	meg	a	ne	ve	ze	tes	Új Idők cí	mű	esszé	gyűj	te
mény	ben:	„A	hu	szon	egye	dik	szá	zad	ba	lép	ve	meg	újul	hate,	egyál	ta	lán	él	hete	to	vább	az	a	
szo	ci	a	liz	mus,	 amely	 tel	jes	 mér	ték	ben	 el	vág	ja	 ma	gát	 a	 hét	köz	na	pi	 gyö	nyö	rök	 tá	ja	i	tól,	
legyenek	e	te	rü	le	tek	bár	mennyi	re	is	el	do	lo	gi	a	sí	tot	tak	és	el	lent	mon	dá	so	sak?”	(Hall	1989:	128).

Szá	munk	ra	most	nem	az	a	fon	tos,	hogy	va	ló	ban	az	Új	Idő(k)	jött(ek)e	el,	vagy	pe	dig	in	
kább	csak	az	er	re	adott	ér	tel	mi	sé	gi	ref	le	xió	vá	ra	totte	ma	gá	ra	ily	so	ká	ig.	A	lé	nyeg	az,	hogy	



6	 Az	épí	té	sze	ti	me	ta	fo	ra	–	iden	ti	tás	épí	tés	–	szé	pen	mu	tat	ja	az	iden	ti	tás	ide	ig	le	nes	sé	gét.	Ne	mi	gen	for	dul	hat	na	elő	
az,	hogy	–	egy	má	sik	me	ta	fo	rát	al	kot	va	–	azt	mond	juk:	va	la	ki	„az	iden	ti	tá	sa	há	tán	vág	tat	ta	vé	gig”	az	éle	tét.
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má	ra	az	ér	tel	mi	sé	gi	köz	vé	le	ke	dés	ré	szé	vé	lett	a	fo	gyasz	tás	mint	le	gi	ti	má	ci	ós	és	gaz	da	ság
szer	ve	ző	erő	fő	sze	rep	ének	el	is	me	ré	se.	Eb	ben	az	ér	te	lem	ben	ál	lít	hat	ja	Daniel	Mil	ler,	hogy	
–	a	pro	le	ta	ri	á	tus	sal	szem	ben,	va	ló	já	ban	–	a	fo	gyasz	tás	lett	a	„tör	té	ne	lem	él	csa	pa	ta”,	moz	ga
tó	ja	(Mil	ler	1995).	Nem	szük	sé	ges	azon	ban	ezt	az	ér	ve	lést	el	fo	gad	nunk	ah	hoz,	hogy	be	lás
suk:	 a	 fo	gyasz	tás	 té	má	já	ban	 ör	ven	de	te	sen	 sza	po	ro	dó	 ku	ta	tá	sok	 egy	 le	het	sé	ges	 lé	nye	ges	
ho	za	dé	ka	az,	hogy	al	ter	na	tí	vá	kat	kí	nál	a	„kor	rum	pá	ló	dott	tár	sa	da	lom”	narratívájával	szem
ben.	A	későmodernitásban	le	om	lik	a	va	ló	di	és	ha	mis	szük	ség	le	te	ket	egy	más	tól	el	vá	lasz	tó	
vas	füg	göny,	a	fo	gyasz	tói	vá	gyak	fo	lya	ma	to	san	tá	gu	ló	és	vál	to	zó	szer	ke	ze	tű	kö	re	i	ben	min
den	 „va	ló	di”	 szük	ség	let	ként	 je	le	nik	meg.	En	nél	 fog	va	 az	 egyé	ni	 és	 kol	lek	tív	 fo	gyasz	tói	
igé	nyek	fel	kel	té	se	és	ki	elé	gí	té	se	már	nem	a	„ha	ta	lom	mal”	kö	tött	al	ku,	il	let	ve	a	„kor	rum	pá
ló	dás”	 ré	sze.	Épp	 el	len	ke	ző	leg,	 az	 a	 ha	ta	lom	 le	het	 si	ke	res,	 amely	meg	ér	ti	 a	 fo	gyasz	tá	si	
vá	gyak	alap	ve	tő	 struk	tu	rá	lis	 sa	já	tos	sá	ga	it,	ké	pes	ezek	hez	 ido	mul	ni	 és	egy	mi	nél	 tá	gabb,	
mi	nél	 töb	be	ket	 fel	öle	lő	 le	gi	ti	má	ci	ós	 ke	re	tet	 biz	to	sí	ta	ni	 ne	kik	 (Bauman	1992).	Eb	ben	 az	
ér	te	lem	ben	Ká	dár	nem	fel	vi	lá	go	sult	ural	ko	dó	(aki	a	ko	ráb	bi	tra	dí	ció,	va	la	mint	a	kor	tár	sak	
ál	tal	fölhalmazott	tu	dást	meg	fon	tol	tan	hasz	nál	ja),	ha	nem	sze	ren	csés	zsar	nok	volt,	aki	rá	ér
zett	va	la	mi	re,	ami	ná	lá	nál,	és	ma	már	tud	juk,	a	kom	mu	niz	mus	nál	is	ha	tal	ma	sabb	tör	té	nel	mi	
erő	nek	bi	zo	nyult.	Ez	a	„győz	he	tet	len	erő”	re	pí	tet	te	elő	re	és	épí	tet	te	föl	nép	sze	rű	ség	ét.

Ez	az	erő,	a	fo	gyasz	tás	le	gi	ti	má	ló	ere	je	és	sze	re	pe	nem	tűnt	el	az	ál	lam	szo	ci	a	liz	mus	
össze	rop	pa	ná	sá	val;	a	mi	ol	va	sa	tunk	ban	a	rend	szer	vál	tás	utá	ni	po li ti kai hul lám vas út kacs-
ka rin gós út ja ép	pen	ar	ról	szól,	hogy	a	vá	lasz	tá	si	si	ke	rek	nyit	ját	nem	az	ide	o	ló	gi	ai	szó	tá
rak	ban	kell	ke	res	nünk,	ha	nem	azok	a	po	li	ti	kai	erők	szá	mít	hat	tak	na	gyobb	tá	mo	ga	tás	ra,	
ame	lyek	hi	he	tőb	ben	je	le	ní	tet	ték	meg	a	fo	gyasz	tói	vá	lasz	tá	sok	bő	vü	lé	sé	nek	le	he	tő	sé	gét	
(Dessewffy	és	Hammer	1995).	Nem	ál	lít	juk,	hogy	a	 fo	gyasz	tás	 szel	le	me	a	vi	lág	szel	lem	
he	lyé	re	lé	pett,	töb	bek	kö	zött	azért	sem,	mert	egy	ilyen	szel	lem,	„ál	ta	lá	nos	moz	ga	tó”	lé	tét	
nem	lát	juk	 iga	zolt	nak.	A	fo	gyasz	tás	e	 ré	gi	ó	ban	be	töl	tött	 tör	té	nel	mi	sze	re	pét	bon	col	gat	va	
le	író	és	nem	tör	vény	sze	rű	en	ér	vé	nye	sü	lő	sa	já	tos	sá	go	kat	fo	gal	maz	tunk	meg.	Ám	iga	zolt	nak	
lát	juk	azt	a	ko	ráb	bi	meg	ál	la	pí	tá	sun	kat,	hogy	Kö	zépEur	ópá	ban	a	ha	gyo	má	nyos	ide	o	ló	gi	ák
hoz	va	ló	kö	tő	dés	és	a	fo	gyasz	tói	kul	tú	ra	el	ter	jedt	sé	ge	for	dí	tot	tan	ará	nyos.	Ma	gyar	or	szág	
eb	ből	 a	 szem	pont	ból	 is	 elő	nyös	 po	zí	ci	ó	ban	 van,	 nem	 utol	só	sor	ban	 az	 e	 ta	nul	mány	ban	
vá	zolt	fo	lya	ma	tok	mi	att.

Ha	van	ve	szély,	ak	kor	az	ép	pen	ség	gel	ugyan	úgy	ál	ta	lá	nos	ve	szély,	mint	ahogy	a	fo	gyasz	tás	
ál	ta	lá	nos	le	gi	ti	má	ló	erő	ma	a	vi	lág	ban.	Daniel	Bell	A ka pi ta liz mus kul tu rá lis el lent mon dá sai 
hí	res	be	ve	ze	tő	jé	ben	azt	ál	lít	ja,	hogy	„a	mo	der	ni	tás	iga	zi	prob	lé	má	ja	a	hit	prob	lé	má	ja”	(Bell	
1976:28).	A	modernitásnak	ugya	nis	egyik	jel	lem	ző	je	az,	hogy	a	tár	sa	dal	mi	élet	ben	sen	ki	
sem	ha	gyat	koz	hat	az	in	ter	ak	ci	ók	va	la	mely	szi	lárd	és	egy	ér	tel	mű	je	len	té	sé	re	(amely	Is	ten,	
egy	mi	ti	kus	 ős	 vagy	 egy	 nagy	 tisz	te	let	ben	 tar	tott	 könyv	 sza	va	in	 ala	pul),	 amely	 je	len	tés	
se	gít	sé	gé	vel	a	vi	lág	je	len	sé	gei	el	lent	mon	dás	men	tes	rend	be	áll	hat	ná	nak.	A	mo	der	ni	tás	kul
tú	rá	já	nak	alap	tu	laj	don	sá	ga	a	bi	zo	nyos	ság	hi	á	nya	és	fo	lya	ma	tos	ke	re	sé	se.6	Egy	olyan	vi	lág
ban,	ahol	a	hi	tek	és	vi	lág	ké	pek	 leg	főbb	szer	ve	ző	el	vé	vé	a	 fo	gyasz	tói	vá	gyak	ki	elé	gí	té	se	
vá	lik,	és	ahol	e	vá	gyak	ál	lan	dó	és	bő	ví	tett	új	ra	ter	me	lé	se	fo	lyik,	egy	ér	tel	mű	en	nö	vek	szik	a	
ki	elé	gí	tet	le	nek	tö	me	ge.	Itt	nem	fel	tét	le	nül	a	szub	kul	tu	rá	lis	antimateriális	lá	za	dók	ra	gon	do
lunk.	A	hip	pi–punk	vál	tás	ra	vissza	te	kint	ve,	a	vi	rág	gye	re	kek	intergenerációs	szem	be	for	du
lá	sa	kul	tu	rá	liside	o	ló	gi	ai	tá	ma	dást	je	len	tett	a	ma	te	ri	a	lis	ta	ér	ték	rend	del	szem	ben	(ne	fe	led
jük,	fő	bá	zi	sa	ik	az	egye	te	mi	campusok	vol	tak).	A	pun	kok	és	az	őket	kö	ve	tő	lá	za	dók	nem
ze	dé	kei	marginalizált	 szo	ci	á	lis	hely	zet	ből	 in	dul	tak	 (mi	ként	 ezt	 ér	zék	le	te	sen	 il	luszt	rál	ja	 a	



7	 A	nyu	ga	ti	fél	te	ke	egyik	leg	be	fo	lyá	so	sabb	vé	le	mény	for	má	ló	ja	e	kul	tu	rá	lis	köz	han	gu	la	tot	így	ír	ja	le:

Everybody	knows	the	fight	was	fi	xed:	the	poor	stay	poor,	the	rich	get	rich.	That’s
how	it	goes.	Everybody	knows.
Everybody	knows	that	the	boat	is	leaking.	Everybody	knows	that	the	captain	lied.
Everybody	got	this	broken	feeling	like	their	father	or	their	dog	just	died.
Everybody	talking	to	their	pockets.	Everybody	wants	a	box	of	chocolate	and	a
long	stem	rose.	Everybody	knows	…
Everybody	knows	the	deal	is	rotten:	Old	Black	Joe’s	still	picking	cotton	for	your
ribbons	and	bows.	And	everybody	knows	(Cohen	1994).
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Trainspotting is),	de	ami	té	mánk	szem	pont	já	ból	ta	lán	fon	to	sabb	a	mai	technokultúra	gyö
ke	re	sen	át	ala	kí	tot	ta	a	va	ló	ság	és	a	kép	ze	let,	az	au	ten	ti	kus	ság	és	a	má	so	lat,	az	„al	ter	na	tív”	és	
a	kom	mersz	má	ra	po	ros	nak	ha	tó,	1968ból	szár	ma	zó,	ro	man	ti	kus	el	kép	ze	lé	se	it.

És	ez	 itt	 az	új	kö	zös	 (kö	zép)eu	ró	pai	ne	ve	ző:	 a	 (ko	ra	szü	lött)	 jó	lé	ti	 ál	lam	 le	épí	té	sé	vel	
min	den	bi	zonnyal	nö	ve	ked	ni	fog	a	marginalizáltak	szá	ma,	azo	ké,	akik	szo	ci	á	lis	hely	ze	tük	
mi	att	 nem	 lesz	nek	 ké	pe	sek	 a	 vá	lasz	tás	ra,	mi	köz	ben	 a	 fo	gyasz	tói	 vá	gyak	 csá	bí	tá	sai	 úgy	
zá	po	roz	nak	rá	juk,	mint	Eörsi	ver	sé	ben	a	ne	on	sor	tűz	a	ki	vert	eb	re.	Ez	a	kor,	amely	ben	élünk,	
az	e	fe	szült	ség	okoz	ta	ször	nyű	sé	gek	ről	be	szá	mo	ló	hír	adás	ok	min	den	nap	ja	ink	ré	sze	i	vé	vál
tak.	A	Nike ci	pő	ért	osz	tály	tár	sát	ki	rab	ló	ti	né	dzser	(jól	ért	sük:	a	már	ká	ért	és	nem	egy	ci	pő
ért),	a	Porsc	hé	ért	(nem	egy	gép	jár	mű	ért,	ha	nem	a	ra	gyo	gó	luxuskonnotációkért)	gyil	ko	ló	
fi	a	tal	em	ber,	 a	 Martens ba	kan	csért	 ku	ta	ko	dó,	 amúgy	 na	ci	o	na	lis	ta	 és	 antikapitalisztikus	
né	ze	te	ket	ápol	ga	tó	szkinhed	las	san	már	föl	sem	tű	nik.	De	itt	nem	csak	a	pi	a	ci	vá	gyak	ál	tal	
sti	mu	lált	és	tá	vol	ról	sem	csak	Ke	letKö	zépEu	ró	pá	ra	jel	lem	ző,	kü	lön	ben	na	gyon	fon	tos	új	
bű	nö	zés	ről	van	 szó	 (Bauman	1995).	Bár	mi	lyen	drá	ma	i	an	nö	vek	szik	 is	 az	új,	 fo	gyasz	tói	
bű	nö	zés,	mind	össze	egy	na	gyobb	tár	sa	da	lom	pa	to	ló	gi	ai	cso	mag	ki	csiny	ré	sze.	Ha	bár	a	föl
pör	ge	tett	 fo	gyasz	tói	 vá	gyak	 ki	elé	gí	té	sé	re	 kép	te	len	 tö	me	gek	 egy	re	 na	gyobb	 há	nya	da	
vá	laszt	ja	a	bűn	ügyi	sta	tisz	ti	kák	ta	nú	sá	ga	sze	rint	a	tör	vé	nyek	át	há	gá	sát	vá	gyai	di	rekt	ki	elé
gí	té	sé	nek	mód	ja	ként,	ez	a	szám	még	is	ele	nyé	szik	a	mun	ka	nél	kü	li	ek	és	el	sze	gé	nye	dők	ará
nya	 mel	lett.	 A	 je	len	 gon	do	lat	me	net	 szem	pont	já	ból	 az	 ál	lan	dó	su	ló	 mun	ka	nél	kü	li	ség	 az	
el	süllye	dő	al	só	kö	zép	osz	tály	mint	kul	tu	rá	lis	kö	zeg	ér	tel	mé	ben	vá	lik	iga	zán	ér	de	kes	sé.7

Eb	ben	a	kul	tu	rá	lis	kö	zeg	ben	ko	ránt	sem	az	idé	zett	coheni	re	zig	ná	ció	az	ál	ta	lá	nos.	A	ha	té
kony	al	ter	na	tív	vi	lág	ké	pek	és	ma	gya	rá	za	tok	hi	á	nyá	ban	fel	ér	té	ke	lő	dött	fo	gyasz	tói	iden	ti	tá
sok	nagy	mér	ték	ben	ki	szol	gál	ta	tot	tak.	Ami	kor	a	fo	gyasz	tói	kul	tú	rá	ban	el	sőd	le	ges	öröm	for
rás	sá	a	Don na Karan za	kó	vá	lik,	és	más,	al	ter	na	tív	ér	té	kek	el	ve	szí	tik	ver	seny	ké	pes	sé	gü	ket,	
ak	kor	az	e	fo	gyasz	tói	di	men	zi	ó	ban	alul	tel	je	sí	tők	szá	má	ra	a	kom	pen	zá	ci	ós	le	he	tő	sé	gek	te	re	
be	szű	kül,	 és	 a	 fo	lya	ma	tos	 fruszt	rált	ság	 vá	lik	 alap	él	ménnyé.	Anne	 Norton	 éleselméjűen	
mu	tat	rá	a	ké	ső	modernitásban	át	ala	ku	ló	fo	gyasz	tás	eme	jel	leg	ze	tes	sé	gé	re:

A	vá	lasz	tás	nem	a	sza	bad	ság	meg	nyil	vá	nu	lá	sa,	ha	nem	kény	szer.	Az	áru	cik	kek	sok	fé	le	sé	ge	ré	vén	
a	szük	ség	sze	rű	ség	ből	vá	lasz	tás	lesz,	a	szük	ség	let	ből	pe	dig	vágy,	és	eköz	ben	egy	meg	ha	tá	ro	zott	
szük	ség	le	tet,	a	vá	lasz	tás	szük	ség	le	tét	egy	re	ke	vés	bé	le	het	ki	elé	gí	te	ni	(Norton	1993:	68).
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