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A felgyorsult történeti idí)t évtizedekre korsza
koIni II huszadik század szokása, A húszas évek jelen
tek meg elfíször ilyen mikro-korszakként elmtíltukkal
a kortársi megfigyelők számára. A formális tagolás
jobbára azokat az évtizedcket érinti, amelyeknek
nincsen igazán markáns korjel1emzöje. A harmincas
és negyvenes évek nem jelentek meg külön korszak.
ktm t. az értelmező publicisztikában - mivel jellem
úii: világválság, fasizmus, második világháhorli,
túl nagy jelentőségűek voltak ahhoz, hogy egy-egy
évtized jellemzőinek tekintsék öket. A második világ
háború óta beválni látszik a dekádokra tagolás.
Két évtized viszonylag jól jellemezhelonek látszik II

Nyugaton. Az "ötvencs éVck" a hidegháború évtize
de; a "hatvanas évek" az újbaloldalé. A futó áttekintés
máris mutatja a feliilctes beosztás hézagait: a jd
lemzés az ötvenes évek első éveit, a hatvanas éveknek
viszont a végét teszi meg jellemzové. Közötte el
siklik a hidegháborúból koegzisztenciábu váltás és a
"gazdasági csodák" átfedő évtizedc az ötvenes
hatvanas évek fordulóján.

Hogyan próbálj uk tehát megragadn, az elmúlt het
venes évek jellemző vonásait? Két megközelítési
mil(l vált múris ismeretessé. 'Egyik, az egykori új
haloldal veteránjainak helyzetfelmérése, a hetveneS
években az újbaloldaliság utóéletét látja. Konzerva
tív reakciót a hatvanas évek forradalmiságára - a kon
zervatív szemlélet.i váltás jellemző megnyilvánulása~

ként emlegetve a "nosztalgia-hullám" divatjelenségét
- a sziílsöségesehb értelmezés egyenesen enenforra~

dalmat az líjhaloldali forradalomra. A másik értel
mezés a gazdasági hajokat látja; a nagy gazdasági fel
lcndiilés két. évtizede után a növekedés krónikussá vált
lelassulását, az energiahordozók árrobbanását. Fenti
két szempontot tájékozódási pontnak tekintve kí
sérli meg ez az Írás is a hetvenes évtized jellemző vo~

násainak felrajzo1tísát.

A Ú.IHALOLDAL kI'ALAKUL!\SA

A szellemi megújulási mozgalomnak, amely Nyuga
tOll újhaloldalként jelentkezett, végso problémája a
bürokratizmus volt. Az elsődleges szükségletek: a
bctevő falat, a ruházkodás legégetőbb problémái
fokozatoSUll mcgoldódván a fejlett és közepesen
fejlett világhall a hürokratizmus maradt - mind ren
dorállami bürokratizmus formájában, mind jólétet
teremtő hürokrulizmus formájában - olyan társadal~

mi problémaként, amely a megnövekedett jólét.
közpgébcll is SlílytHlUn korlátozza a társadalomhan
élő személyek szabadságát. A bürokratizmus köny
nyen kitér apolilikai megoldásra való probJema
tizálás elöl. Elmenckül a szakigazgatás specialis
laságába, a teehnokratizmus tudományosságába, s
nem hagyja magát n pulilikai elnyomás formá
jaként megl'agadni. A reá való reagálás sem t.udott
igazán polilikai formát ölteni. Az újbaloldal inkább
tűnt a művészeti avantgardizmus egy válfajának,
amely a gesztusművészet formakincstárába politikai
formákat is felvesz, mint. polit.ikai fonadalmiságnak.
Nem is magát a bürokutizlllusl vette kcitikájával
célba, hanem ennek a tág jelenségnek három rész
problémáját. Ezeket scm egyforma súllyal. Kisebb
súllyal ft hierarchikus felépítésű munkaszeTvezet és a
teljesítményeitI problémáját - nagyobb súllyal a má
sodlagos szükségleteket kielégítő tömegfogyasztás
problémáját. Új lermelési rend gazdasági, új uralmi
reud politikai programját nem kínálta. Az elso két
problémára megoldásként a hierarchikus munkarend
és a teljesÍtményelv kedélyes szabotálását ajánlotta,
illetve kivonulást belöle : kommunákba, önellátó kö
zösségekbe, hippi-antikproletárságba. A munipulált,
presztízs szükségleteket támasztó, társadalmi egyen
lőtlenséget fokozó tömegfogyasztással szemben a fo
gyasztási önkorlátozást ajánlotta. Az újbaloldali for~

radalmiság nem ismert átmeneti formákat, a célhoz
vezeto "utakat", semmiféle reformizmust. Ellenállá
sa éppen a bürokratikus jóléti stratégiával szcmben



lépett fel, amely sok országbun a munkásmozgalmi
reformizmus progrnmjaként, a szociáldemokrata púr
tok jelcntüs vívmányaként szcrcpelt.

A hetvenes évek újbaloldalisága a "forradalmi évek"
múltán sem engedett fogyasztús-ellenességéből. Ez
megmaradt mozgalmi célnak, amit külöllh6ző stra
tí~giákkal próbáltak továbbra is érvényre juttatni.
A l:itratégiák azonban lénycgcsen változtak. Mérsék
lödtek is. radikalizálódtak is. A hetvenes évek első

csztcndeiben megszületett elsősorbanNyugat-Német
országban, másodsorban a skandináv országokban
az újbaloldaliság reformizmusa. Az alakulást bizonyos
mértékig egyszerííen a generúciós mozgás hozta magá
val. Az egyetemistu avantgard fiatal pályakezdő ér
te1miségivé nőtt fel, aki immár nem akart szecesz~

szióba vonulni a társadalomból, hanem meg akarta
találni helyét annak intézményeiben, de önfeladás
nélkiil, olyan álJások, funkciók keretében, ahol mér
sékelten ugyan - de folytathatja az egykori új
baloldali tevékenységet. A kutatóintézeti állásokha,
tanszékekrc keriilt újbaloldali politológia elméleti írá
saiban megjelent a reform átértelmezése. Az átalakult
líjbaloldali elmélet első jelentos koneepciój~l a
,;rendszercn beliili (sy.~temimmanent) reform" és 11

"rendszermeghaladó (systemtranszendent) reform"
elvi megkülönböztetése volt. A reform hordozója 
az elképzelések szerint - éppen az il s?'ociáldeIn(Jk~

rata kormányok vezette "jóléti állam" lett volna,
amely a koráhhi újbaloldali oppozíciót elsíísorbalJ ki
váltotta. A rendszermeghaladó reform alapvető poli
tikai-igazgatási eszköze a gazdasági és társadalom
politikai tervezés. Hosszú lejáratlí kormányulti cél
progJ;'amok: közlekedési, oktatásfcjlesztési, ur1uIJ1?,;í
lási tervek kÍnálkoznak azon cszki:izk~nt, amely a
feliilrol kezdeményezett és felülről ClleljŐrzött iissz·
társadalmi átalakulási folyamatot életre hívja. Az új
baloldali társadalomszervezö az esetek nagy részé
hen nem vált jámbor igazgatási bürokratává, hanem
álcázott forradalmár maradt, aki éppen abban bízik,
hogya tcrvezés ráerőltetésea lényege szerint tervez
hetetlen piacgazdaságra megindítja az egyszer elve
télt forradalmi erjedést, vagy hu ezt éppen nem is,
leleplezi a jóléti bUrokratizmus máról holnapra vege
táló perspektívátlanságút. A kormányok csúcsfunkcio
náriusai tűrik a kétes szándékú buzgalmat, mert va
lódi céljaikat segíti: a hosszútávú infrastruktúra-fej
lesztési programok kiszabadíthatják a kormányokat
az évcs kUltségvetés évrül évre újra szorító bilincséből

és elvezethetnek a lÖkés tervezés lénycgéhez - a töhb
évre megszavazott távlati költségvetési kerethcz.

A tervezési célkéllt fellépő programokat az útalakult
tijhalolduli törekvések nem csupán a kutató <;túbok és
hivatásos tervezők pozícióiból mozgatják, hanem
"alulról", il társadalmi aktivitás scgítségével is. Az új
haloldali mozgahni élet hetvenes évckbeli formái az

"alternatív mozgalmak", társadalmi tiimörülések el
sosorban olyan programok végrchajtására, amelyct
a német szociáldemokrácia újbaloldal felé tekh1tő

teoretikusai - közöttük maga Willy Brandt iíi - 3Z

"élet minoségc" teorémájában foglalnak össze. Az
élet minöségéhez elsősorban a piacon nem realizál~

ható emberi szükségletek tartoznak: a természeti kör
nycz-ct szépségei és az emberi közösség adta öriimök.
Az altcrnatív mozgalmak jobbára ilyen örömök élve~

zését sértő intézkedésekkel szemhen lépnek fel,
illetve olyan élctforma-programokat szorgahnuznak,
amelyek a társadalmi infrastruktúra útján válnak II

társadalom javaivá. Legnagyobb horderejií alterua
t.ív törekvéssé a környezetvédelmi mozwdmak fejHíd
tek. Ezen a ponton az újbuloldali t.örekvés a széle
sebb társadalom másfajta problémáival találkozott.
A "zöld pártokba" tömöriilt líjbaloldali aktivi.'1ták
a környezetvédelemben is II tömegfogyasztús elleni
harc eszközét látják. A környezet érdekéhen a gyár
ipari termelést, a gyűlölt fogyasztás anyagi alapját
akarják nagy mértékbcn korlútozni. Ezért nem ve
gyül agitációjukba semmiféle élets:.lÍuvonal-féltés.
Hiszen éppen egy életszínvonal-tényező, a tömeg
fogyasztás ellen vonulnak harcha, más életszínvollal
tényező, az "éIctminőség" álláspolltjáról. Az ú.i
baloldali fogyasztás-ellcnesl:iég találkozik a konZ(~r

vattv-romantikus ihletettségíí természctféltéssel, il

nagYJ1l1íltú kOrlzervatív kultúrkritiku 18. századig
visszanyúló problílmújávul, és az atomreuktorok ve
szélyeitől való elp,mcntáris félelemmp,l. Az utom
energia·eJlenes harc jelvénye, a szélmalom nem csupún
újbaloldali l>zimbólul1l, hanem a svéd konzcrvatív
párt TJlí.rtjelvénye is.

Az líjbaloldal átalakulásának azonban radikális vál
tozata is kialakult a hetvenes években, a világprob
lémává vált terrorizmus formájában. A fegyveres erő

szak eszközéhez is ól tömcgfogya8ztás prohlémájú
lIak megoldási kísértetein keresztül jutott el a fény
korában sziute tolsztojánus és gandhista módon erő

szakellenes újbaloldal. Mivel nem tudtuk alternatívát
találni - a?, aszkézis nem tömegeket vonzó prog
ramján kívül - u tömegfogyasztússnl szemben 
visl:izatértek a megoldható kérdéshez: az elemi szük
ségletck kérdéséhez. Figyelmük a harmadik világ felé
fordult, ahol még ezek a fogyasztási problémák aktuá
lisak. A harmadik világ katasztrofális helyzete tenné
8zete.'ien a legnagyobb mértékben probléma és a fcj
lett világra is tartozik. Az újbaloldaliak érdeklődése

czcn problémák iránt azonban szellemi kapituláció
volt. A másodlagos sziikségletek társadalmi fonáksá
gaira nem találtak megoldást: azt az utat keresték
tehát, hogy lÍjra az elsődlcges szükségleteket állítsúk
- j6létben élő társadalmak elé is - problémaként,
ezekre ugyanis volt megoldásuk. így megtalálták az el
méleti utat <I korai harmincas és húszas évek sztálini 495
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kommunista hrossrtra-irodalmának legtriviálisabb höl
csességeihez és újra meghirdették: II fejlett világ
jólétének forrása - egyetlen forrása! - a harmadik
világ kolonialista és neokolonialista kizsákmányolá
sa. A példakép Albánia lctt és a harmadik világ leg.
erőszukosabb eszközökkel doIgmr.ó nemzeti mozgal
mai. Az újbaloldul ilyen irányban radikalizálódó CSO~

partjai a kizsákmányolt harmadik világ e15retolt gc
rilla ollztagaiként indultak "forradalmi háborúra" a jó
léti társadalmak ellen.

Módszerükben legszélsőségesebbformáj lit kaptu meg
a klasszikus újbaloldaliság nevezetes harci módsze
re, a "provo-módszer" - lényege: kilengésekkel.
hotrányokkal provokáini a jámbor Mikulús képe mögé
rejtőzött jóléti bürokratizlIlUst, mindaddig, amíg elö
búvik millden bürokratizmus rendörállami lényege.
Már ebbcn a békés eszközökre szánt taktikában is
volt. érintkezés a sztálini felfogással: "minél rosszabb,
annál jobb" - jöjjön a kiprovokált fasizmus, az
Illujd felnyitja a jólétbe bódított tömegek szemét. A
terrorizmus ezen a ponton mondott látványos sikerei
ellenére csődöt. A polgári rendszer a rendőrállami

ságra való áttérés, a fasizmus eszközéhez nyúlás nél
kül is boldogult vele. Sőt, a terrorizmus által leginkább
sújtott Olaszországban u hatvunus években még vi
rulens neofasiszta tcrrorizmus érezhetőcn alábbha
gyott Moro elrablás idején - azt a gyamít is kivált
vu, hogy u neofusisztu MS! uktivistúi bújtak viiriis
álarc mögé.

Az újbaJoldaliságnak, mint minden forradalmi
szélsoségnek, u hanyutláskor megjelentek a renegát
jai. A legtöbh országban csupán szórványos, irány
zattá nem alakult egyéni árulások történtek. Egyet:
len országban, 1968 május hazájában alakult ki az
újbaloldal renegátjainak sajátos arculattal felépö
áramlata, az "új filozófia" iskolája. A kor hangula
tát mutatja, hogy ez a csoport is a "szégyenlős re
negátok" tábora, nem a még mindig népszerű új
baloldalt veszi célba bírálatával, hanem a "GULAG
élmény", Szolzsenyicin és más szovjet emigránsok
írásai hatására az ötvenes évek "totalitarizmus-kri
tikájának" tÍj változatával jelentkezik. Az újhuloI
daltól átálIt hangadt'l André Glucksman liberális esz
méket fedez fcl újra s állítja szembe a totalitárius
iinkény eszmevilágával, mások - elsősorban Ber
nard-Henri Lévy: Testament de Dieu című könyve 
H hagyományos konzervatíveszmekörben keresnek
támaszt. Mindkét uláramlat - az inkább liberális és
az inkább konzervatív - egységesen lép fel minden
ideol6gia ellen, amit - mint már egykor a t.otalita
rizmus-krit.ika tette - a totalitariánus eszmevilág lé
nyegének t.ekintenek. Glucksman írásaiban maga a
filozófia az ideológia szülője - a hatalom és a poli
tikai terror kiszolgálója - Fichte, Hegel, Marx és
Nietzsche egyaránt ilyen értelemben vett ideológu-

sok. Az "l1j tiIozMia;; nem jelent új eszmcáramÍatot.
Bizonyos hírét elsősorban az kelti, hogy a hetvenes
évtized nélküli.izött olyan markáns arculatú eszme
áramlatokat, amilyen az ötven-hatvanas években az
egzisztencializmus volt,így ahiúnyhelyzet viszony
lagosan felértékelte azt a csoportot, amely cszmeáram
latkénl lépett fel.

A KONZER,VATI\' ELLENHATÁS AZ ÚJl.lALOLDALIS'\CHA

A hetvenes évek elejétol kezdve mind maga az új
baloldali tábor tartott attól, hogy forradalmiságára
konzervatív ellenhatás fog reagálni, mind az elvi
konzervativizmus sokat átvészelt túlélOi bíztak ab
han, hogy az idő nekik dolgozik a hetvenes dekád
ban. Bizonyos kísérletek történtek mind Nyugat
Németországban, mind az USA-ban, mind FraIlciu~

országban az antiliberális-elvi konzervativizmus rene
száll8zának élet.rehivására. A Német Szövetségi Köz
társaságban az l1jbuloldaliság túlzúsaiból való kiáb
rándulás egybeesett a hetvenes évek elején a szo~

ciáldemokrata kormány reformpolitikájára való kon
zervatív vál3osszaI. Ut.óbbi vonatkozásban a konzer
vatív reakció mögött nagyobb társadalmi erő állt,
mint amely magával u szoros értelemben vett kon
zervatív eszmékkel maradékt.alanul azonosította ma
gát. A konzervatív ideológiai tekintélyek - a Brandt
kormány fölött gyakorolt bírálatukkal- az egész pol
gári német politikai világot képviselték. Az líjbaloJ
dulhoz húzó politológusok táborából itt is több rene~

gálás történt a konzervatív rnegújulás táborába. Át
állt Ern.it Topitsch és Hermann Lübbe. Az líj tájéko
zódás eszmei dokumentumai olyan írások voltak,
mint Karl Steinbuch : Kurskorrektur cím6. könyve,
vugy Wuldemar BessQn: Um einen deutsche Burke
bittend eímü cikke a Monat 1970 okt6beri számában.
Az átállók azonban nem kerültek a konzervatív meg
líjulási törekvések élvonalába. A hagyományos kon
zervatív tábor bizalmatlan maradt a renegátokkal
szemben, egy hangadójuk, Armin Mohler "a kultúr
forradalom Kerenszkij-ei"·nek nevezte oket. A német
konzervatív gondolat "élő klasszikusai": Helmut
Schelsky, Hans Freyer, Carl Schmitt., Ernst Forst
hoff a konzervatív "új hullám" próbálkozás idején
is megtHrtották eszmei vezeti) szerepüket. Nem in
gott meg ideológiui "vezérkari fönökeik", Armin
Mohler és Caspar von Schrenck-Notzing eszmei be
folyása sem. A hadjárat vezére Helmut Schelsky volt.
Ű vette fel a harcot "Mehr Demokratie oder mehr
Freiheit?" című előadásában u reformista líjbalolda
liság,;rendszermeghaladó reform" koncepciójának
szinonímájaként szerepl5 "dcmokratizálás" koncep
ció ellen: a jóléti állam etatista demokrácia koncep
ciójával szembeszegezve a hagyományos liberalizmus
egyénközpontú szabadságfogahnát. A Mohler szer
vezte konzervatív szellemi avantgard nem csatlako
zott a technika-ellenes kultúrkritika környezetvéde-



lembe torkollott, újbaloldul által kisajátltott konzer
vatív hagyományának reneszánszához, hanem az el
lenkező oldalra állt: konzervatíveszmeként hir
dette meg a tcchnokráciát - mint az újbaloldal által
opponált teljesttményelv korszerű formáját. Miközben
a késői német újbaloldal egyik jelentős eszmei pro
duktum" az 1970-ben megjelent "Texte zur Tech
nokratiediskussiou" címü tanulmánykötet írúsaiban
gyakorolt átfogó technokrácia bírálat volt, Armin
Mohler "Der Weg der Technokratie von Amerika nach
Frankreich" című írásában már 1968-ban felfedezte
a szándékolt konzervatív reneszánsz számára a tech
nokráciát mint ideológiát. Ezt propagálta az új
konzervatív hullám központi orgánumaként 1970
bell megindult, Schrenck-Notzing szerkesztette
"CriticfJn" c.ímií. folyóirat is.

Franciaországban még erőteljesebbkarakterd konzer
vatív áramlat jelentkezett, mint "új jobboldal" az
ideológiai életben. Miközben a német áramlat hang
súlyozottan az újhaloldalra és a szociáldemokrata re
formpolitikára reagált g a politikai hatékonyság érde
kében igyekezett minél modernebb színben megje
lenni, az exkluzív llagypolgári szalonideológiaként
jelentkező francia legújabb jobboldaliság a hagyo
máuyfeltámasztás jegyében fogant. IWetőjük Nietz
sche, aki nyomán tagadják a zsidó-keresztény - és
persze főleg liberális - európai civilizációt, s az elő

dökből akarnak eszmeileg megújulni. A két háboní
közötti Magyarország "turanista" mitológiájához
hasonló gondolatok születnek a ncopogány antik
európaiságho:l való visszatérésről, politikailag pedig
új "elit" gondolata áll a középpontban. Szervezetiik
a GRECE rövidítésűGroupement de recherche et d'étl~

des pour la civilisation européenne nevű kutatási köz
pont. Eszmei hangadójuk az 1943-a8 születésií. Alain
de Benoist. Táboruk létszámát 4,000 főre bccsülik.
Politikai hovatartozásukat elárulja, hogy Benoist a
nagyt<íke intranzigens szárnya orgánumának, a Figa
ro-nak állandó cikkírója, hívei közé sorolják az el
ll/ik hizahnasát, Michel Poniatowski herceget is.

Új lendületet az USA-han is korábban mérsékelt balol
dalinak számított teoretikusok konzervatív ohlulra
állúsa adott a megszakítatlan folyamatossággal fcnn
IHJÓ 1945 utáni ún. ncokonzervatív áramlat megúju
lási törekvésének. 1972-bcn megjelentek II régi vá
gású "neokonzervntivizmus" orgánumábau, ft Willi
nm F. Buekley szerkesztette "National .Review"-ban
llZ {itvenes évek totalitarizmus-bírálói: Daniel Bell,
Seymour Lipset, a korábbi trockista Irving Kristol
és eszmei offenzívába kezdtek az újbaloldal ellen,
szembeszegezték vclük az amerikai neokollzervativiz
musnak a rooseweltiúnus állami jóléti politika fölött
mondott ortodox liherális bírálatát, s új elitárius: ön
tudatot szorgalmaztak az újbaloldal által önbizalw
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má.ban és ~dentitá.studatában megt~pázott amerikaI
társadalmi establishment számára.

Mindhárom konzervatív eszmei megújulási törekvést
a várt áttörés teljes elmaradása jellemzi. A hetvenes
évek arculatát nem iJk határozlák meg, hanem az
újbaloldaliságon átment, reformistává szelídült fiatal
vezeto értelmiség, amely bevitte a baloldali gondol.
kodási stílust a polgári államok magasabb államigaz
gatási szintjeire, a gazdasági menedzserek irodáiba,
a tömegkommunikáció szel'kcsztőségeibe. Olyan he
lyekre és irányítási szintekre, ahonnan korábban ki
volt tiltva minden baloldaliság, még halvány látsza
taiban is. A baloldali eszmék sodrása éppen azért las
sult le és vesztett erejéből, mert a meder, amelyben
haladt, jóval szélesebb lett, mint korábban - a ter
rorizmusba hátráló intrallzigcnsek persze éppen ezt
élik út pocsolyásodáslOCnt, elsekélyesedésként.

A konzervatív ellenhatás tehát nem annyira a politi
kai életben, nem az ideológiákban érvényesül. Divat
áramlatként jelentkezik, mint a tömegkultúrát át
ható "nosztalgia hullám". A hetvenes évek - ha
sonlóan a huszadik század több elöz6 'évtizedéhez _
nem találja saját hangját, saját szerepét és hivatá
sút a világban s II nnílt felé fordul, hogy újraát~

élésébcn megtaláJja elveszített azonosságát. Ncm re
neszánszról van szó, régmúlt koráramiatok újjáélesz
téséről és új tartalommal való megtöltéséről. A kor
magánszemélyei számára kínálja az identitás-lehető

ség keretét tllllluk II küzelmúltnak felidézése, amit
átélt. A felidézés elsősorban a triviális privátélmé
nyek emlékrétegét érinti. A harmincas évek slágerei,
triviális divlltstílusa támad fel, olykor belekeverve a
veszedehnes egykori kortendenciák privátim átélt él
ményvilágának fcJidézését i~. Hitler-huWim idézi az
egykori diktátor emlékét - uem a megértést kereső

elemzés igényével, hanem az egykor átélt és újra át
élhető "jelenség" szintjén...Jelenség": ez a uosztal
giahullám kulcsszava, II hetvenes esztendők jellegze
tes terminus teehnicusa. A nosztalgiahullám a fiatu
loknak is szól-nekik éneklik a diva tos slágerénekes
nők II "Lili Marlen"-l, - átélési mintaként idézve fel
számukm, egy új érzelmesség számára a régi érzel
mességet. Itt, a triviális életszféráhuu érezhető, hogy
az újbaloldal életformu-forradalma nem múlt el nyom
talanul. Sokat rombolt fi régi privátság életérzés-ke
retein, a lIlozgalmiság korának múltán új magán
élet-átélést, új privát-intimitást keres a reprivatizált
társadalom. Az újbaloldali életfurma-forradalom, a
maga "mozgalmiságában" nem csupán az individuu
lizmust támadta meg, hancm hadat üzent magának
a polgári alapokon kifejlodött illdividualizációnak. A
személyiség maga vált börtönné, börtöní5re a polgári
társadalom magatartási normáihoz alkalmazkodtató
pszichológia, a személyiség tömlöcét feszeget5, az al
kalmazkodást szabotáló devianciák pedig az egyetemes 497
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emancipúció erőtartalékai voltak. A hetvenes évek
visszahozták a valójában meg nem ingatott illdividua
ljZlllllSt. A pszichológia az évtized divnttudomúnya.
A társadalom újra konszolidáltan akar lelkileg felsza
badulni. A privát keretek újrateremtése a magas tu
domány szintjén is zajlik, nem csupán a divat szint
jén. A divat se jó, se rossz - ha, akkor inkább jó:
nem csupán vúltozatosságot visz életünkbe, hanem
nevel, szoktat is a változatosságra. Alkalmazkodni
segít egy mohi! világhoz. Ami benne zajlik, nem je~

lentéktelen tehát, - csak jelentőségét nem a mű

vészetek mértékével kell mérni.

A privát szféra restaurációja ellen azonban az újbal
oldali hagyomány több szinten eredményesell véde
kezik. Az új intimitásigény kielégítésének nem pr6
bálnak útjába állni, de közösségi kerctet keresnek
számára. Az intimitás líj keretét adó kisközösségek
keresése jellegzetes vonása az újbaloldal utóéletének.
Az alternatív mozgalmuk keretében számos ilyen jel.
legií közösségépítő törekvés jelentkezik. Ki.ilön érde
kessége van annak a tendenciának, amely interfe
rencüíbun egybefogja a nosztalgia-impulzusokat a kö
zösségkereséssel. A kis etnikumok reneszánsza e~ a ten
dencia. A hetvenes évtized felszínre hozta egy sor
nagyon integrált nemzeti nagyálIam felszín alá szo
rult etnikai sokféleségét. Angliában az írek hagyo
mányos mozgalmához társult a walesiek és skótok
újabb keletű mozgalma. Spanyolországban újjáélcd
minden történeti múltú autonómia törekvés: baszk,
katalán. A legszínesebb palettát azonban a nemzeti
állam egykori mintaképe, Franciaország kínálja: Kor
zika szeparatizmusa, provenszúl, oksziUin, breton kul.
túrmozgalmak lépnek szímc, új kulturális közösség
hez való jog igényével.

A JÓÜ;'1'I STHATÉGIA VÁLS,\(;A

A húszas·harmincas évek nagy gazdasági válsága,
majd a második világháború alatti· hadigazdálkodás
a ciklikus válságok elhárításának az eddigieknél össze
hasonlíthatatlanul hatékonyabb gazdaságpolilikai
stratégiáját alakította ki. A tőkés állam az ötvenes
években minden fejlett kapitalista államban kit~pí

tette a nagyadókulccsal - azon belül általában
erősen progresszív adóztatással-Iétrehozott monstre
állami költségvetést, amelyb(íJ finanszírozni tudta
minden időben a gazdaság konjunktúcaképes ,ígaza~

tait - bi~tosítva a gazdasági növekedés stabilitá
sát, a konjunktúraciklllsok kikapcsolását. Ezáltal
az állam felln tudta tartani fi hozzávetőleg teljes fog
lalkoztatottsúgot, ezen túl a szociális feszültségeket
egyenlősítö adó- és szociálpolitikával, a társadalom
biztosítás és egyéb szociális juttatások kiépítésével
enyhítette. Harmadik nagy feladatként ezzel a mam·
mutköltségvetéssel biztosította az ötvenes évek álla
ma a hidegháborús fegyverkezést. Ez a stratégia az

USA-ban fejlődött ki, ahol demokrata párti, liberá
lis színezetű volt, Európában elsősorban a szociál
demokrata p{lrtok karolták fel s állították középpont
ba a három dimenzió közül a szociális-egyenlősítő di
menziót. Ennek mintapéldáját a svéd szociáldemokra
ta kormányzat több évtizede adta, a jóléti gazdaság
polit.ika ezért kapta a hatvanas években a "svéd
modell" nevet. Az ötvenes-hatvanas évek fordulójá·
nak nagy életszínvonal-forradalma, a "gazdasági cso
dák" jelensége összefonódott a ,.svéd modell" ·s~eríí

jólétpolitikával.

Elso válságjelensége eme eredményes gazdasági stra~

tégiának maga az üjbaloldali forradalmiság, amely
ennek a jólétstrutégiánuk bUrokratikus vonúsait op
p0l1álta. Az a támadás azonban, amely a j61éti hii
rokratizmlls jeJenségében J1em a bürokráeiát, hanem
a jólétet jelölte meg - tömegfogyasztás-clleness(~gé

ben - problémuként, nem ingatta meg a "svéd mo
dell" pozícióját. A hetvenes években azonban egyre
inkáhb olyan irányba alakul a túrsadalmi közér~et,

hogy legfőbb tehernek a magas adókat érzi. Az adózás
áh.,'ll leginkább érintett kispolgári rétegek küzegé~

ben korúbban is mutatkozott radikális ellenállás a
túladóztatás ellen. Frunciaországhan 1954·ben tíínik
fel rövid időre Pierre Poujade adószabotúzs-mozgu]·
ma, amelyadóhivatalok felrobbantásával, parasztok
traktor fclvonulásaival adott nyomatékot követelé
seinek. Az 1973-as évbcn Dániában, a "svéd modell"
egyik szoeiúldemokrata kormányzású példakép-urszú
gában fellép és 23 mandátumot szerez a poujadiz
IIlUS új kiadású változata, Mogen Glistrup "Haladó
Pártja" - u jövedelemadó eltörlésének és a szoeüí.!is
juttatások esökkenté"ének programjával. Svédország
ban vezető intellektuelek, közöttük Ingmar Berg
man hagyják el az országot az adóteher miatti tilta
kozúsként. A jóléti és egyben a fegyverkezési politi
kát biztosító nagy költségvetés elleni igazán nagy
méretű hadjárat ott bontakozik ki, ahol nem csup{lJL
kisiparosok, parasztgazdák és boltosok fonlnh13k
szembe, hunem számottevő tőkés er6k is. Az USA
ban bontakozik ki a hatvanas évek küzepétfil az
igazi nagyszabúsú politikai háború a munstre költ
ségvetés és a fiilötte rendelkezo elnöki hatalom diCIl.
Az amerikai gigantikus méretű "poujadizmusnak"
nincsen ideológiája. Minden érvelés, a legellentmoll
dúbbak is alkalmasak költségvetési tételek opponál,í
sára és az elnöki tekintély lejáratásál'a. A politikai
szélrózsa minden irányából: jobbrúl. balról és közép
ről záporoznak egy évtizeden át a kongresszusi és
a sajtútámadások az elnöki hatalom és költségvetés
ellen. Egy eh1öknek a hivatalába került ez a harc (s
egy korábbinak talán ez került az életéhe J). Az
Európára áttevödő ellenállás, immár mérvadó tökés
erők részéríH, a7. adóztatúsi politika ellen ú1tullíllos
krízisbe sodorja a "svéd modell" stratégiáját. A het:-



venes évek a szilárd és hosszú ideig hivatalban levő

szociáldeulOkrata kormányok sorozatos bukásának,
új polgári kormányok alakulásának időszaka.

A "svéd modell" válságával együtt jelentkező gaz
dasági recesszió körülményei azonban ncm engedik
ezt a válságot teljes mértékben kibontakozni. Noha
u polgári körök részéről hangzó bírálat a gazdasági
bajokért éppen a jóléti politikát okolja, azzal a vád
dal, hogy a túlméretezett költségvetés adóterhei vet
ték el a tőke "beruházási kedvét" s torpedózták meg
az álland6sult gazdasúgi növekedést - a gazdasági
bajoktól: inflációtól, munkanélküliségtöl sújtott tö
megek helyzetük javítását a jóléti politika továbhi
fokozásától várják. A paradox, de érthetö helyzet:
a "svéd modell" válsága maga sok helyütt éppen a
"svéd modell" fokozott igényében mutatkozik. Az
angol és skandináv jóléti kormányok megingásával
szemben ez a tendencia offenzívában tartja a nyu
gatnémet és osztrák jóléti politikát. A magasabb jö
vedclmű bérböl é16k, jó keresetű szakmunkások csu
pán csak az USAMban nehezményezik, hogy magas
jövedelmi adójnkból az alacsony életszínvonalú tár·
sadalmi csoportokat: llégcreket, portoricóiakat, mexi
kói bevándoroltakat támogatják. Európában a fize
tésből élő rétegek inkább erősebbenkötődnek a jóléti
politika vívmányaihoz.

A túladóztató állam elleni aktivitás jobbára gya
korlati követeléseket fogalmaz meg, elsősorban az
USA-ban. Ronaid Reagan 30%-os adócsökkentés t
ígér, Kalifornia államban Howard Jarvis helyi poli
tikus "Proposition 9" nevct viselő előterjesztésébena
jövcdelmi adó felére csökkentését követeli. Reagan
magát az állami beavatkozást is csökkenteni igyek
szik. A szociálpolitikát a szövetségi állam kompcten~

ciájábólle akarja adni az USA egyes államai helyi kor
mányaiuuk a rendelkezési körébe. Mindezenprogramok
igazoiására nem alakul ki sajátos arculatú ideológia.
Csupán a liberalizmus becsülete növekszik, az egy év
tizeddel korábban ódivatúnak számított szabadel
vűség jön újra divatba. A hatvanas évek divatos
gazdaságteoretikusai a növekedéseiméietet megfogal
mazó Walt Whitman Rostow és a tervezéseIméietet ki
dolgozó Galbraith voltak, a hetvenes évek divatos köz·
gazdásza Milton Friedman a húszas évekbeli neoli·
beralizmus, elsősorban Friedrich August IIayek néze
teinek újrufogalmazója. Politikailag, mint maguk neo
liberális mesterei is, az amerikai neokonzervativiz
mus táborához tartozik.

A GAZDASJ,GI RECESSZIÓ

A. második világháború befejezése után két évtizeden
át szinte megszakítatlan gazdasági fellendülés első

mcgtorpanása a hatvanas évek végén kezdelt mu
tatkozni. 1966-bun volt először észlelhctö a korábbi
aknál nagyobb átmeneti recesszió, amelyet 1969-ben
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újabb hullám követett. Ekkor újra felvillant u mUJl

kanélküliség veszélye. A hetvenes évek első felében
a gazdasági bajok újabb formája vált i!lrnertté: a de
vizaválság. A második világháborút követően a tökés
világ nemzetközi pénzrendszere gyökeres változáson
Illent át. A devizák árfolyamait nem nemesfém fe~

dezetre építették, hanem államközi paritás egyez
mények halározták meg. Ez azt feltételezte - és
az lij rendszer célja nagyrészt ez is volt-,hogy a kor
mányok nem élnek az exportfokozás 'klasszikus két
háború közötti eszközével, a pénzleértékeléssel, a sa
ját valuta olcsóbbá tételével. A hetvenes évek elso
felében az amerikai kormány visszatért erre a hagyo
mányos exportpolitikai útra - felborítva vele a tő

kés világ nemzetközi pénzrendszerét. Az árfolyamok
"lebegni" kezdtek, azaz a pénz úgy viselkedett, mint
ha fedezete volna, holott nem volt neki. A deviza
árfolyamok krónikus esését követte a belpiaci infláció
elszabadulása. Az infláció a nagy költségvetéssel dolM
gozó jóléti pOlitika egyik eszköze volt. Az állam fede
zetlen pénzkibocsátással mintegyelőleget adott ma
gának olyan termékekre, amelyeket még nem termel
tek meg, de jövőbeni -' természetesen közeli jövő
beni - létrehozásuk okkal számbavehetővolt. Ilyen
helyzelben az árcímletek nőttek, dc a gazdaság egyen·
slílya nem borult fel. A helvenes évek közepén azon
ban másfajta, kontrollálatIan infláció hatalmasodott
el. Ezt az új inflúciót a jelenséget értelmező irodalom
a "svéd modell" válságából szúrmaztatja. A "svéd
modcll" jóléti stratégiája mellett elkötelezett szerző

írja, egy - politikai tervezéssel foglalkozó - tanul
mányban: "Az »álIam pénzügyi vúlsúga« az állam
háztartílS úlján szervezett. stabilizálási politikával
szemben támasztott halmozódó igényekből szárma·
zik". (Naschold, Feíedee - Vath, Werner: Politi
sche Planung$systeme im entwickeltcn Kapitali.~mu$.

Opladen, 1970. (27. o.) Ezekre a növekvö gazdasági
bajokra következtek az energiaválság, az olajárak
robbanásszerűmegugrásának egymást követo, ma is
tartó hullámai. Ez utóbbi krónikusan lefékezte a
megdrágult befektetések miatt korlátozódott lehetö~

ségű gazdasági növekedést és társílolta az infláció
mellé a munkanélküliséget.

Amennyiben a fenti gazdasági események sorozatá
ból nem emeljük ki az olajárak emelkedését, felté·
telezve, hogy ez az olajkészletek természetes esökke
néséből következett, okunk látszik lenni arra, hogy
egységes okot - éspedig társadalmi, illetve politikai
okot véljünk az események mögött. Erre a feltéte
lezésre hajolva azt a vélekedést koekáztatom meg,
hogy az egységes ok ebben az esetben is a "svéd
modell" néven tárgyalt gazdaságpolitikai módszer
válsága. Azt fentebb említettem, hogy az ad6csök
kentést követelő politikai törekvés nem igazolja lét
jogosultságát saját arculatlÍ lij ideológiával. A jelen- 499
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ség maga meglepő, ideológiai igazolást jóval kisebb
jelentőségű politikai törekvések is ki szoktak volt
alakítani. Az is figyelmet érdemel, hogy az adóesök~

kentést követelő tábor, amikor a választásokon sikert
ért el, kormányra kerülve nem sokat tesz törekvései
megva16sítására. Sem Thatcher asszony kormánya,
sem rt svéd konzervatív Falldin-kormány nem változ
tatta meg a korábbi kormányok jóléti stratégiájának
rendszerét. Mindezek mögött - úgy vélem - az rej
lik, hogy a túladóztatás által érintett mérvadó hur
zsoá elem nem politikai módon reagált terheire, ha
nem klasszikus gazdasági módon: tőkemenekiiléssel.

A gazdasági megrázk6ulutások sorozata mögött egy
átrendezödési folyamllt zajlik, amelynek lényege a tő

ke menekülése az erősen adóztatott gazdasági térsé
gekből az enyhébb adóztatás régióiba. A tőke a hat~

vanas években kezdett kiáramolni az USA~ból, uk~

kor először a még alacsonyabb adóklllecsal szoron
gató Nyugat~Európába. Ez volt az eurodollár és a
"Difi americain" - az amerikai kihívús időszaka,

amikor az USA nagyvállalat.ai szint.e felvásárolták
Nyugat~Európát. Az adóprés azonban itt is egyre
szorított és a tőke továbbáramlott ~ a hetvenes
években - a harmadik világ fejlődésnek indult ré
gióiba. Az ASEAN országokba, TajvHluu, Dél-Koreá~
ba, Brazíliába - mindenütt jelentős ipari feUutást
vonva maga után. A továbbmozgás végállomása a
hetvenes évtizedben az arab olajt.őke volt. Itt halmo
zódik fel - képletesen szólva: ládufiában - a be
fektetésektől visszahúzódva, az adúprés szorítúsából
kibújva - az elmenekült tőke. Ezért válsúghelyzet
a világgazdaság jelenlegi állapota klasszikus értelcm~

hen: a tőke nem kerül befektetésre. Az olajárak fel
srófolása ellenoffenzíva u túludózt.utó fejlett állum
rendszerek gazdasági világa ellen. Sikere esetén feJ
vásárolható a technika és szakértelem, amely eddig el
maradott régiókbu helyezi át u tökét s teremt új roii
ködési feltételeket, a tőkés igények számára kedvezőh~

beket. A gazdasági átreudezödés vállalkozási formá
ja is kialukult. A nevezetes multinacionális válla lat,
amely nem utalja "haza" valamely "anyaországban"
levő állandó vállalati központba a kihelyezett. tőkék
profitját, hanem szabadon árumoltatja minél távo~

labbra az adópréstöl.

Az elöljáróban feltett kérdésre felelye tellát, [Irra, hogy

a hetvenes évtizedet mivel jellemezhetjük inkább:
gazdasági megtol'panás évtizede-e vagy az újhalol~

daliságra adott konzervatív reakció évt.izede - a fe
lelet: a korszakot a gazdasági folyamat jellemzi. Ez
azonban sem egyszerűen kat.usztrófa, scm átmeneti
üzemzavur, IUlJ1em egy még átláthatatlan kihatáslÍ
világgazdasági átrendezödési folyamat kezdeti sZa~

kasza. A válságba jutott "svéd modell" sorsa okkal
aggaszthat mindnyájunkat. Keyés gazdaságpolitikai
stratégia hozott ennyi jót a fejlett országok t.ömegei
szúmára, mint u "svéd modell". Kérdés, hogy esetle
ges utóda jobbat hoz·e a tömegek számára. Konzer
vatívnak mindezek alapján nem indokolt nevezni II

hetvenes évtizedet. Egy szembeszökö jelenség uzon~

ban mégis van, amely rokon II konzervatívsággal.
A sokasodó gazdasági bajokat II világ kisebh lúzon
gássallátszik fogadni, mint a hatvanas évekhen II jó~

lét által felvetett. problémákat. Az II paradox reagú
lás látszik, hogy a gazdasági" csodák heves ellenállást
váltottak ki haszonélvezőikrészéről, míg a csoda el
vesztését készséges belenyugvás fogadja. Ennek leg~

főbb tényezője a reformizmus1a vállott egykori új~

baloldal. Itt mut.atkozik meg, milyen mélyen átfor
málta a közgondolkozást ideológiája gerincét alkotó
tömegfogyasztás-e1l.enessége. Az általu nevelt tömeg
gondolkodás számára a növekedésesökkenés az el
utasított t.ömegfogyasztás korlátozását jelenti, ezért
ez a tömeggondolkodás nem a jólét csükkenésének
forrását látja benne, hanem u fogyasztús korlútjút.
igenli. Ezért nem kíséri vészharangok zúgása a gazda~

súgi növekedés esökkenésénck, magának a "nllllni:ive
kedés"-nek a sötét perspektíváj át. Itt rejlik annak
a magyarázata, hogy miért erősebb a félelem alterua~

tív energiaiJyerési lehetőségek esetleges környezet
szennyező hatásától, mint a félelem az energia núl
kül maradástól. Itt is a gyíílölt tömegfogyas1.tás
csökkenése az igenelt perspektíva. Ebben II reagÍllás~

ban valóban lényegi konzervatív vonás van, ez a kon
zervatív vonás már megvolt magáhan {lZ újhalolduli
fogyusztáscllenességbel1. A reprimitivizálódás, visz~

szavIigyás alacsonyahb civilizációs szillt, kezdetlege
sebb szocializációs formák után - konzervat.ív ma
gatartás. A progresszív magatartás csak bonyolul
tabb formák, hatékonyahb technika, magasabb civi
lizációs szillt irányában keresheti a kor prohU:múi
ból II ki veze to II ta t:.
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