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1. A posztmodern politika születése: 1968 
 
1968 emblematikus dátum: bár pontosabb volna az 1950-es és 1960-as évek során kifejlődött jóléti-
fogyasztói társadalom folyamatairól beszélni általában, valahogyan mégis az 1968-as évszám vált 
olyanná, ami ezeket a folyamatokat mintegy sűrítetten jeleníti meg. Ha már sűrítményről beszélünk, a 
politikai sűrítményt az úgymond 1968-as „diáklázadások” képviselik; a diáklázadások sűrítményét 
pedig az 1968-as „párizsi” diáklázadások, még ha tudjuk is, hogy ennél jóval átfogóbb jelenségről volt 
szó. Az eseményekről jó összefoglalást nyújt: 
 
Hahner Péter: „Párizsi tavasz”, Rubicon 2008/10, 33-49. 
 
Itt csak az írás konklúzióját szeretném kiemelni: habár az 1968 májusi-júniusi franciaországi mozgalom 
politikai értelemben teljesen sikertelennek tűnt (a fennálló rendet nemcsak hogy nem sikerült 
megdönteni, de a jobboldali-konzervatív erők földcsuszamlásszerű győzelmet arattak az események 
hatására kiírt választásokon: 487 mandátumból 354-et szereztek meg, 112-vel többet, mint egy évvel 
korábban, vagyis 72%-ot, ami nyilvánvalóan a forradalmi káosztól megrettent választók magatartásával 
magyarázható), ugyanakkor társadalmi és kulturális értelemben olyan gátakat bontott le, amelyeket 
soha többé nem sikerült újraépíteni. Megrendültek a hagyományos tekintélyek (a politikusi, egyetemi 
tanári, papi, családfői tekintély egyaránt), felgyorsult a női emancipáció, nem számított többé tabunak 
a születésszabályozás vagy az abortusz, megjelentek az első „zöld” mozgalmak, az ifjúsági kultúra 
pedig nemcsak hogy megszűnt „szubkultúra” lenni, de egyre inkább az ifjúság vált kulturális 
mintaadóvá a társadalom egésze számára. 
 
Ezért veszem magamnak a bátorságot, hogy a posztmodern későbbi témáit ne politikusok vagy 
értelmiségiek, diákvezérek vagy politikai elemzők szövegeiből olvassam ki, hanem a korszak 
legnagyobb hatású kulturális megnyilvánulásaiból, vagyis a rockzenekarok dalszövegeiből. 
 
Mick Jagger 1968-ban épp Párizsban járt, és ez ihlette a Rolling Stones leghíresebb „forradalmi” dalát, 
a Street Fighting Man-t. 
 
Mindenütt menetelő, rohamozó léptek zaját hallom  
Itt a nyár, utcai harcra a legjobb alkalom 
De egy szegény fiú mit tehet mást, mint hogy egy rockzenekarban énekel 
Mert London álmos városában az utcai harcosnak nem jut hely 
 
Talán ideje volna, hogy jöjjön egy palotaforradalom 
De ahol én élek, a játék vége csak kompromisszum 
Egy szegény fiú mit tehet mást, mint hogy egy rockzenekarban énekel 
Mert London álmos városában az utcai harcosnak nem jut hely 
 
Eltekintve London és Párizs (a működő brit demokrácia kompromisszumos megoldásainak és a francia 
sokadik köztársaság forradalmi hagyományainak) összehasonlításától, a lényeg az, hogy a kulturális 
lázadás (énekelni egy rockzenekarban) talán mégiscsak értelmesebb dolog, mint a politikai intézmények 
megváltoztatása. Ez persze nem mentette meg a Stones-t attól, hogy egyes konzervatív amerikai 
rádióállomások ugyanúgy bojkottálják forradalmisága miatt, mint a baloldali sajtó egy része a 
forradalom elárulása okán. 

De ugyanez lett a sorsa a Beatles-nek is: miután John Lennon nagy nehezen meggyőzte három társát 
arról, hogy muszáj hozzászólni a párizsi eseményekhez, az eredmény egy olyan dal lett, a Revolution, 
amely rövid távon rengeteg kárt okozott a zenekarnak, viszont a mai napig is remek összefoglalása az 
1968 politikai mozgalmaiban gyökerező, de azok közvetlen politikai céljait elutasító későbbi 
posztmodern mozgalmak ideológiájának. (Mondhatnánk „pre-posztmodern”.) 
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Azt mondod, forradalmat akarsz, hát tudod 
Mi mind meg akarjuk változtatni a világot 
Azt mondod, ez a fejlődés, hát tudod 
Mi mind meg akarjuk változtatni a világot 
De mikor rombolásról beszélsz, 
Tudd meg, hogy rám nem számíthatsz 
Nem tudod, hogy minden rendben lesz? 
 
Azt mondod, megvan a megoldás, hát tudod 
Mind szívesen látnánk a tervet 
A hozzájárulásunkat kéred, hát tudod 
Mind megtesszük, amit lehet 
De ha gyűlölködő embereknek kell a pénz 
Akkor csak azt mondhatom, hogy várnod kell 
Nem tudod, hogy minden rendben lesz? 
  
Azt mondod, átformálod az alkotmányt, hát tudod 
Mi a fejedet szeretnénk átformálni  
Azt mondod, az intézményekkel van a baj, hát tudod, 
Szerintünk inkább az elmédet kellene felszabadítani 
Mert ha Mao elnök képeit hordozod 
Akkor semmit sem érsz el senkivel sehogy 
Nem tudod, hogy minden rendben lesz? 
 

Ez már annyira világos beszéd, hogy szinte fáj (és fájt is sok forradalmárnak): az alkotmány vagy az 
intézményrendszer átalakítása nem old meg semmit, hiszen éppen a fennálló logikát fogadja el, amely 
vagy politikai machináción, vagy erőszakon, vagy a pénz hatalmán alapul, és a végeredménye 
maximum annyi, hogy az egyik urat egy másik váltja fel. (Az „úr és a szolga” hegeli dialektikájáról, 
ahol mindkét fél magát az uralkodás logikáját tartja fenn, Lennon aligha tudott sokat, viszont a 
posztmodern egyik atyja, a pszichoanalitikus filozófus Jacques Lacan épp ezt olvasta 1968-ban saját, 
forradalmár egyetemi hallgatói fejére: „Amire önök vágynak, az csak egy másik úr. Tudják mit? Meg 
fogják kapni.” Ő sem lett ettől népszerűbb, legalábbis rövid távon. Ma viszont – főleg a későbbiekben 
tárgyalandó Slavoj Zizeknek köszönhetően – ismét reneszánsza van.) 

A modern politikai technikák, kompromisszumok elutasítása (ld. a Rolling Stones-t), vagy a modern 
alkotmányok és intézmények minden formájának elvetése (ld. a Beatles-t) tehát nem politikai 
forradalmat feltételez, hanem valamilyen kulturális folyamatot: későbbi szóval élve nem „szubverziót” 
hanem „szubtrakciót”. (Nem felforgatást, hanem kivonódást, ahogy Alain Badiou, a posztmarxizmus 
talán legnagyobb filozófusa mondja napjainkban. Nem mintha ő maga nem 1968 Párizsában lett volna 
fiatal – mellesleg akkor épp maoista – értelmiségi.) 

A kulturális átalakulás kérdése szorosan összefügg a tömegkommunikáció szerepével. Nemcsak a 
rockzenekarok népszerűségéről beszélünk itt, hanem azokéról is, akik nem vágytak hasonló 
ismertségre. Először az 1968-as tüntetések során tudatosodott a rendfenntartó erők tagjaiban az a 
rendkívül kínos tény, hogy az aznapi tévéhíradóban vagy a másnapi újságok fotóin saját arcukkal kell 
vállalniuk tetteiket, és – még ha fel is tételezzük, hogy beavatkozásuk törvényes volt, és a nem 
engedélyezett tüntetések résztvevői szándékosan provokálták ki ezt a beavatkozást – a médiában nehéz 
volt pozitív színben feltünnie a fegyvertelen, civilruhás fiatalt gumibottal ütlegelő rohamrendőrnek. 
(Napjaink tömegoszlatói nem csupán személyiségi jogaik védelmében viselnek álarcot, hanem emiatt a 
kellemetlen médiahatás miatt is.)  

A tüntető fiatalok meglepően hamar felismerték a médiának ezt az őket támogató szerepét: amikor 1968 
nyarán Chicagóban, a Demokrata Párt nagygyűlésének idején zavargásokra került sor, a tömeg 
kórusban figyelmeztette is erre a rendőrséget. A Chicago együttest – ki mást – ma inkább a dzsesszrock 
stílus egyik megalapítójaként tiszteljük, de azért ők is írtak egy forradalmi dalt Someday címmel, amely 
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számunkra most nem a nagyszerű fúvósszekció miatt érdekes, hanem azért, mert a dal lemezen 
megjelent változatára kétszer is rákeverték a chicagói tüntetés eredeti hangfelvételét: 

 

Az egész világ figyel, az egész világ figyel… 

 

Az már csak hab a tortán, hogy 2011-ben New Yorkban az Occupy tüntetői szó szerint ugyanezt 
skandálták, tehát a „posztmodern folytonosság” nem holmi elméleti konstrukció, hanem létező valóság; 
de erről még lesz szó. 

Összegezve az eddigieket: a „létező demokráciával” és annak elveivel, intézményeivel és gyakorlataival 
szembeni ellenállás egészen más kontextusba került az új kommunikációs eszközök megjelenésével; 
ugyanakkor arra, hogy ez az ellenállás mennyire nem politikai, de még csak nem is szűk értelemben 
kulturális volt, hanem a társadalom, az erkölcs – persze elsősorban a szexuális erkölcs - és az egész 
világnézet alapjait érintette, egy olyan zenekar szolgált a legjobb példával, amely a chicagói 
rendezvényen – az összes meghívott zenekar közül egyetlenként – vállalta a fellépést. Az MC5-ról van 
szó, amelynek megint csak nem a dalszövegei a legérdekesebbek, hanem a koncertjeik elején elhangzó, 
enyhén zavaros, de kellő elemzéssel megvilágító erejűvé tehető felvezető szöveg: 

 

Testvérek és nővérek! A kezeket akarom látni, a kezeket! Forradalmat akarok hallani, testvérek, 
forradalmat! Testvérek és nővérek! Eljött az idő mindnyájatok számára, hogy eldöntsétek, ti lesztek-e a 
probléma, vagy ti lesztek a megoldás! Választani kell, testvérek, választani! Öt másodperc az egész, öt 
másodperc, hogy dönsetek, öt másodperc, hogy megértsétek, mi a dolgotok ezen a bolygón! Öt 
másodperc, hogy megértsétek, itt az idő, hogy megmozduljatok, itt az idő, hogy belevágjatok! Testvérek, 
itt az idő, hogy tanúságot tegyetek! Tudni akarom: készen álltok? Készen álltok, hogy tanúságot 
tegyetek? 

 

Aki szerint ez hangulatkeltés és demagógia, annak természetesen igaza van (ld. különösen az azóta 
koncertközhellyé vált „a kezeket akarom látni” felszólítást), de azért van mélyebb alapja is. A „brothers 
and sisters” például amerikai fül számára összetéveszthetetlenül vallásos megszólítás, amely ráadásul a 
nemek egyenlőségére is utal (bár ma már talán fordított sorrendben lenne PC mondani), még ha az 
énekes a pillanat hevében később meg is feledkezik a nővérekről. A „tanúságtétel” szó hasonlóképpen 
vallásos konnotációkkal terhes, sőt ez a vallás egyenes planetáris érzékenységet feltételez (mi dolgunk 
- nem Chicagóban, nem Amerikában, hanem rögtön – az egész bolygón).  

De az imént szexuális forradalmat ígértem, és ezt a koncert nyitó számának lemezen megjelent változata 
nem igazán igazolja. Sőt azt sem, hogy egyáltalán forradalomról volna szó. A felvezető szöveg után 
ugyanis egy hagyományos sláger – zeneileg persze egyáltalán nem hagyományos – feldolgozása 
következik:  

A szerelem olyan, akár a rózsa, 
Táplálni kell, hogy növekedjék 
 
Ez azonban csak a cenzúrának tett engedmény. Az eredeti filmfelvételeken – rá lehet keresni a 
YouTube-on a Ramblin’ Rose koncertfelvételére – a „feed” szó helyén egy másik, „s”-szel kezdődő 
négybetűs szó áll, és erre az énekes Wayne Kramer félreérthetetlen mozdulatokkal utal is. Mindebben 
persze nem az obszcenitás az érdekes, hanem az, hogy miközben a „hivatalos” Amerika – még a 
rockzenei lemezkiadók is – természetes módon cenzúrázták pl. a szexuális forradalom szókimondó 
megnyilvánulásait, ezek mégis tömegesen voltak elérhetőek egy másfajta nyilvánosság számára. 
Nagyot tévednénk tehát, ha pusztán az egyik nyilvánosság alapján ítélnénk meg a nyilvánosság 
egészének jellegét. 
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De visszatérve témáinkra: a demokrácia, az intézmények, és a média témája után „forradalmi” témaként 
jelent meg a nemek kapcsolata, a szexualitás, sőt a kvázi-vallásos planetáris érzékenység is, amelynek 
csak egy leágazása az ökológiai gondolkodás. Ezt persze akkor még nem így hívták, viszont annál 
érdekesebb, hogy – és még mindig ugyanebben a korszakban járunk, ha nem is 1968-ban, de 1969-ben 
– nem holmi romantikus természetimádatról beszélünk, hanem valami ennél súlyosabbról. 
 
A Jefferson Airplane, a kaliforniai hippik első számú zenekara a woodstocki fesztiválon persze elénekli 
saját forradalmi dalát, a Volunteers-t, amely egyrészt a Che Guevarának tulajdonított „Amerika katonái” 
kifejezést parafrazálja „Amerika önkénteseiként”, és vagy hússzor elismétli, hogy „csináljunk 
forradalmat”, de játszik egy olyan dalt is, amely zeneileg kevésbé érdekes, viszont megkapó cinizmussal 
vetíti előre a későbbi mélyökológia ideológiáját: 
 
Amit esőnek hívtok, 
Az csak emberi név 
Semmit (=shit) se jelent egy fának 
 
Gondold meg, milyen kicsi vagy 
Az emberi álom 
Semmit(=shit) se jelent egy fának 
 
A dal címe Eskimo Blue Day, és az idők változását mi sem jelzi jobban, mint hogy ma már az „eszkimó” 
szót sem ildomos használni (helyette: inuit). A lényeg azonban az, hogy a hagyományos politikai 
intézményeken kívül helyezkedő, a hagyományos társadalmi normákat is elutasító gondolkodás szinte 
pillanatok alatt eljut magának az ember hagyományos fogalmának az elvetéséhez is, s bár ezekről nem 
alkot összefüggő elméletet, mégiscsak teremt egy olyan kulturális közeget, de nyugodtan mondhatunk 
filozófiát is, amelynek hatása alól senki – bizony, még a modern politikus - sem vonhatja ki magát 
többé. 
 
Amikor a politikai forradalom összeomlik – nemcsak Franciaországban, hanem az Egyesült 
Államokban is, aminek szimbóluma az Ohio állambeli Kent egyetemén eldördült sortűz 1970-ben, négy 
diák áldozattal – a forradalmat elsirató Crosby, Stills, Nash and Young magától értetődő 
természetességgel kapcsolja össze az első láncszemet, a szabadság állítólagos elvesztését az utolsóval, 
a természet már-már vallásos imádatával. 
 
A szabadság árát ott találod 
Eltemetve a föld alatt 
Földanyánk befogad téged 
Add át neki a testedet 
 
Az összefüggés egyértelmű, de mivel az eddig felsorolt dalszerzők egyike sem volt tudatában annak, 
hogy ez az összefüggés valami olyasmi, amit később „posztmodernnek” fognak nevezni, érdemes 
megvizsgálni, hogy mit mondtak ugyanerről azok, akik elméletileg is reflektáltak az 1960-as évek 
változásaira. 
 
 
2. A posztmodern alapjai 
 
Minden politikai elmélet – akár bevallja nyíltan, akár sem – az emberről és a társadalomról 
alkotott valamilyen alapvető elképzelésen nyugszik, és ennek tisztázása nélkül a levegőben lóg.  
De mit gondol a posztmodern az emberről és a társadalomról? 
  
A posztmodern legjobb definíciója Jean-Francois Lyotard-tól származik, aki már az 1968-as 
párizsi eseményeknek is aktív részese volt. Azzal persze nem mondunk sokat, ha 
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„baloldaliként” határozzuk meg, mert 1968-ban szinte a teljes hangadó francia értelmiség azon 
az oldalon helyezkedett el. A lényeg, hogy – baloldaliság ide vagy oda – Lyotard már ekkor 
sem volt besorolható „a három M” egyikének követői közé sem: nem volt sem Marx, sem Mao, 
de még a frankfurti iskola (Marcuse) híve sem. A baja ezekkel nagyon hasonló volt ahhoz, amit 
John Lennon gondolt minden ideológiáról: hogy valójában mindegyikük valamilyen nagy, 
átfogó magyarázattal akarja megkötni az egyes ember korlátlan szabadságát (ha úgy tetszik, 
gúzsba kötni az elméjét, még mielőtt elkezdene szabadon gondolkodni), vagyis semmit sem 
érünk azzal, ha az egyik nagy, átfogó magyarázatot lecseréljük egy másikra. Nem is beszélve 
arról, ha az egyiket képviselő politikai rendszert, vagy pártot akarjuk lecserélni egy másikra. 
Lyotard ezt – némileg irodalmiasan – így fogalmazza meg: „Végsőkig leegyszerűsítve, a 
posztmodernt a nagy elbeszélésekkel szembeni bizalmatlanságként határozom meg.” De mi is 
az a „nagy elbeszélés”, vagy idegen szóval „nagy narratíva”?  
 
A politika esetében pontosan az, amit az előbb említettem: az a nagy, átfogó magyarázat, 
amivel az egyes ideológiák igazolják magukat. Mivel igazolta magát a felvilágosodás? Hogy 
általa növekszik a tudás, és ennek következtében a szabadság, az egyenlőség és a testvériség. 
A későbbi, progresszív ideológiák mind ennek a változatai: a liberalizmus a szabadság 
növekedésével igazolja magát, a szocializmus az egyenlőség növekedésével, a 
kozmopolitizmus – ma globalizmust mondanánk – az egyetemes béke felé haladással, vagyis 
a testvériség növekedésével. (De ha nem maradunk kizárólag a politikánál, hanem kitekintünk 
a gazdaságra, akkor a kapitalizmus a jólét folyamatos növekedésével igazolja önmagát, a 
tudomány és a technika pedig a racionalitás, az ésszerűség, a tervezhetőség, a hatékonyság 
növekedésével.) 
 
Mi ezzel a probléma? Két probléma van: 
 
I. Az első az, hogy mindezek helyhez és időhöz kötöttek. A nyugati történelem egy adott fokán 
alakultak ki, és nem univerzalizálhatók. A modernek azért nem szeretik a történelmet, mert 
abból rögtön kiderül, hogy ezek a nagy eszmék – a szabadság, egyenlőség, testvériség, az 
anyagi jólét, a tudományos racionalitás – nem „már mindig is” ott álltak készen, várva, hogy 
valaki felfedezze őket, hanem egy roppant sajátos fejlődési úton alakultak ki. 
 
II. A második probléma az, hogy a modernség univerzalitás-igénye miatt erőszakot tesz a 
„nyelvjátékok” különbözőségén. (A nyelvjáték kifejezés Ludwig Wittgensteintől, a XX. század 
egyik – sőt egyesek szerint a - legnagyobb filozófusától származik, aki a nyelvi szabályokat a 
társasjátékok szabályaihoz hasonlította: ahogy a különböző társasjátékok sem ítélhetők meg 
egymás kritériumai szerint, pl. a sakkozó nem mondhatja, hogy a dámajáték szabályai 
„sakkozási szempontból” rosszak, legfeljebb azt, hogy mások, úgy az egyik nyelvet beszélő 
ember se mondhatja, hogy a másik nyelv rossz, legfeljebb azt, hogy más. És itt nem csak a svéd 
vagy a magyar nyelv különbségére kell gondolni, hanem arra, hogy a tudós nyelve más, mint 
a költőé, vagy a vallásos emberé, mint az ateistáé, és így tovább. De még ennél is többről van 
szó: hiszen ugyanaz az ember is különböző nyelveket használ élete során: az atomfizikus sem 
az atomfizika nyelvén beszél a szeretőjével, sőt az sem biztos, hogy nem használja a vallásos 
nyelvet, amikor templomba megy, amire szintén van példa. Ezek a nyelvek pedig nem 
valamilyen mellékes dolgok az ember életében, hanem ezek alkotják az egyetlen közeget, 
amiben létezni tud.) 
 
Ha a magyar szólásmondás szerint „nyelvében él a nemzet”, akkor a posztmodern esetében azt 
mondhatjuk, hogy „nyelveiben él az ember”. Minden ember különböző nyelveket használ: nem 
önmaga találta ki ezeket a nyelveket, hanem készen kapta, és készen kapta azokat a különböző 
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játékszabályokat is, ahogyan ezeket használni kell. Nem az ember teremti a nyelveket, hanem 
a nyelvek az embert. Amikor a „nagy elbeszélések”, a liberális, a szocialista, a globalista, a 
kapitalista, vagy a tudományos elbeszélések arra akarják kényszeríteni az embert, hogy egyféle 
módon beszéljen, akkor erőszakot tesznek az ember végtelen sokféleségén. Merthogy végtelen 
sokféleségről van szó: valójában végtelen számú lehetséges nyelvjáték van – ez a végtelenség 
még felfedezésre vár, hiszen lehetségesek olyanok is, amelyekről ma fogalmunk sincsen. 
 
Ha egy politikai rendszer – és az azt alátámasztó politikai elmélet, hogy témánknál maradjunk 
– kizárólag egyetlen lehetséges nyelvet, egyetlen igazolást fogad el, egyetlen beszédmódot, 
egyetlen érvelésmódot, akkor nem is egyszerűen erőszakot, hanem terrort gyakorol. Ahogy 
Lyotard mondja: „Terroron az abból nyert hatékonyságot értjük, hogy a nyelvjátékból 
kirekesztjük vagy kirekesztéssel fenyegetjük a korábbi játszótársunkat. A partner nem azért 
némul el vagy adja beleegyezését, mert megcáfolták, hanem azért, mert fenyegetik, hogy 
megfosszák attól, hogy játsszon… A döntéshozók gőgje a terror gyakorlásával egyenlő.” 
Másképpen szólva: a terrornak ez a fajtája már a nyelv és a nyelv által közvetített gondolkodás 
szintjén lehetetlenné teszi az ellenállást.  
 
Visszacsatolva nagy témáinkhoz: 
 
(1) A képviseleti demokrácia elve már eleve azt feltételezi, hogy az emberek képviselhetőek. 
Ez elég ostoba feltételezés: valami olyasmit állít, hogy ami az emberekben fontos, az pusztán 
az összemérhető, egymással azonos vagy ellentétes érdekeik. Ha emberen valami többet értünk: 
valódi egyéniséget, egyéni nyelvek, gondolatok, érzések, értékek, akaratok kiszámíthatatlan és 
változékony, szabad és nyitott összességét, akkor az embert csak saját maga képviselheti, és 
senki más. A képviselet terrorja ezzel szemben egy mondatban összefoglalva így szól: „Légy 
összemérhetővé vagy tűnj el!” 
 
(2) Az intézményesség elve azon a dichotómián – kettéosztáson – alapul, hogy a tisztán 
racionális, eljárási szabályokkal körülírt politika az egyetlen valódi politika: ami ezen kívül 
van, mint például a kultúra, az ízlés, a kommunikáció, az informális társadalmi kapcsolatok 
legjobb esetben is csak befolyásolják a politikát, de nem annak részei. 
 
(3) A magánélet kirekesztése a politikából ugyanezen a kettéosztáson alapul. Vallási, filozófiai, 
sőt erkölcsi meggyőződéseinket – mivel nem tisztán a hatékonyság racionás logikáját követik 
– ki kell zárni a politika szférájából. A kettéosztások ráadásul a magánélet alapjáig hatolnak: a 
korábbi kettéosztások (demokrata vagy antidemokrata, politikai vagy nempolitikai, racionális 
vagy irracionális, igaz vagy hamis) mellé felsorakoznak az olyan kettéosztások is, mint pl. férfi 
vagy nő, heteroszexuális vagy homoszexuális, családos vagy szingli, és így tovább. 
 
(4) A természet kirekesztése az emberi világból ugyanezen a logikán alapul: valami vagy 
emberi vagy nem; vagy központ vagy környezet; vagy vannak jogai vagy nincsenek, és így 
tovább.   
 
A posztmodern legpozitívabb hozadéka az, hogy felismerte a modern nyelvhasználatnak ezt a 
fajta totalitarizmusát. Ne dőljünk be annak a retorikának, miszerint a modern nyugati politikai 
rendszer minden másnál szabadabb, csak mert relatíve ritkán alkalmaz fizikai terrort. A helyzet 
sokkal inkább az, hogy a fizikai terrort egy azt megelőző nyelvi terrorral helyettesítette: egy 
olyan nyelv megalkotásával, amelyben a vele szembeni kritika már eleve 
megfogalmazhatatlan. (Slavoj Žižek erre is fog példát mondani a későbbiekben.) Ez a nyelv 
mindig valamilyen kirekesztő „nagy elbeszélésen” nyugszik: pl. azon, hogy aki nem hisz az 
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egyéni szabadságban, a formális egyenlőségben, a képviseleti demokráciában, a politika és a 
magánélet elválasztásában, a jóléti kapitalizmusban, a tudományos haladásban és más 
hasonlókban, az nem is ember, vagy legalábbis nem „ésszerűen viselkedő” ember.  
 
A posztmodern lényege ezzel szemben a „kis elbeszélések” támogatása. Másképpen szólva: a 
radikális pluralizmus megvalósítása. A képviselhetetlenül egyéni emberek, a nem 
intézményesíthető, közös nevezőre nem hozható kulturális jelenségek, az identitások 
sokfélesége, vagy a természet beemelése a politikába mind különféle diskurzusokat 
igényelnek; erre fogunk példákat látni a következőkben. (Más kérdés, hogy a posztmodernnek 
ezt az ígéretes törekvését nem minden, magát „posztmodernnek” nevező mozgalom teljesítette 
be, hanem sokszor a modernitás elutasítása vált egy újabb, nagy, kirekesztő elbeszéléssé.) 
 
 
3. A képviseleti demokrácia kritikája 
 
Ahogyan az eddigiekből is látható volt, a posztmodern politikai gondolkodás egyik 
legfontosabb jellemzője a jelenleg létező – modern, nyugati – politikai intézményrendszerrel 
szembeni bizalmatlanság. Ez a bizalmatlanság általános értelemben persze minden intézményt 
érint, hiszen mindegyikben a végtelen pluralizmus és a radikális individualizmus hatalmi 
korlátozását látja, de legkonkrétabb formájában mégiscsak az úgynevezett „képviseleti” 
demokrácia intézményeit érinti, vagyis magát a „képviselet” fogalmát.  
 
Már 1968-ban is megjelentek olyan jelszavak, amelyek a francia Nemzetgyűlést vagy az 
amerikai Kongresszust az uralkodó politikai és gazdasági elit képviselőiként bélyegezték meg 
(vagy nemes egyszerűséggel fasisztázták le), és ma is vannak olyanok, mint például Alain 
Badiou, akik „parlamentár-kapitalista” és nem valóban demokratikus, az egész népességet 
reprezentáló rendszerként írják le őket. A jelszavaknál fontosabb azonban, hogy ennek a 
kritikának vannak jól megalapozott érvei is, bár ezek megértéséhez vissza kell mennünk a 
demokrácia fogalmának kezdeteihez. 
 
A demokrácia – ahogy azt mindenki tudja – eredetileg valóban a „nép uralmát” jelentette: egy 
olyan kormányzati formát, ahol a nép többsége közvetlen szavazással döntött a legfontosabb 
ügyekről, mint az ókori Athénban. A 18. század során azonban a demokrácia fogalma valami 
elképesztő átalakuláson ment át: innentől kezdve a képviseleti rendszert kezdték egyesek 
„valódi” demokráciának nevezni (szemben a tényleges népuralommal), miközben a 19. 
században ezek a képviseleti rendszerek vagyoni és műveltségi cenzusokkal zárták ki az 
emberek többségét a szavazásból, és csupán a 20. században vált általánossá a választójog (a 
nőket például Európában először a Finn Nagyhercegségben ruházták fel szavazati joggal 1907-
ben, utoljára pedig Svácjban 1971-ben). Az általános választójogon alapuló képviseleti 
demokrácia fénykora a 20. század közepére esett, amikor – a 2. világháború traumáját követően 
– egy rövid ideig csakugyan úgy tűnt, hogy a diktatúrákkal szemben ez az egyetlen alternatíva, 
és az európai országok egy része 90-95%-os részvételi arányokat produkált az általános 
választásokon. 
 
Ennek azonban mára vége, és a 20. század vége óta folyamatosan csökken mind a választási 
részvétel, mind az úgymond „demokratikus” intézményekbe vetett bizalom. A pszichológiai 
okok feltérképezése nem ennek az írásnak a feladata, de a képviselettel szembeni elméleti 
kifogásokat érdemes röviden felsorolni. 
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Először is: még egy teljesen arányos, listás szavazás során is kérdéses, ki képviseli a vesztesre 
szavazókat és a szavazástól távol maradókat. Ha 32% szavazott a győztesre, 28% a vesztesre, 
40% pedig nem szavazott, akkor ki képviseli a 68%-ot? 
 
Másodszor: ha a győztes választási programjában szerepelt mondjuk három ígéret, a nemzeti 
szuverenitás fenntartása, a hagyományos család védelme és az atomerőmű-építés, de a 
választóinak csak egy része értett egyet mind a hárommal, míg mások csupán az első kettővel 
vagy a másodikkal és a harmadikkal, esetleg az elsővel és a harmadikkal, akkor a győztes párt 
tulajdonképpen mekkora hányadukat is képviseli? Lehet, hogy a 32% helyett csak 8%-ot? 
 
Harmadszor: mi van a menetközben felmerülő új ügyekkel? Tegyük fel, hogy a megválaszott 
kormányzat ilyen vagy olyan problémák hatására oktatási reformokat kényszerül bevezetni, 
amelyekről korábban nem volt szó: ezekről vajon kikéri újra a választók véleményét, vagy saját 
hatáskörében cselekszik? Általában az utóbbi történik, de hogyan beszélhetünk „képviseletről” 
ilyen esetben? Lehetséges, hogy konkrétan 0%-ot képvisel? 
 
Negyedszer: mindezek csak az arányos képviseletre vonatkoznak, ami maga is ritkaság. Ha 
nem listás, hanem egyéni képviselői helyekről beszélünk, amelyek állítólag „közelebb vannak” 
az egyszerű választóhoz, akkor elvileg az is elképzelhető, hogy egy elképzelt kicsiny országban 
3 választókerület létezik, egyenként száz szavazóval: kettőben 51/49 arányban nyer a 
kormánypárt, egyben pedig 1/99 arányban az ellenzék. Mi a végeredmény? A kormánypárt 
kétharmados többsége, miközben összes szavazóinak aránya csupán 103 kontra 197.  
 
Ötödször: erre szokták mondani, hogy a vegyes rendszer sikeresen korrigálja a listás és az 
egyéni választás hibáit. De valóban korrigálja-e? A vegyes rendszerben (ha a pontos arányok 
kedvéért felszorozzuk az iménti számokat százzal) egy 600 fős parlamentben 200 egyéni és 
103 listás kormánypárti képviselő ül majd szemben 100 egyéni és 197 listás ellenzékivel, tehát 
még mindig 303 kontra 297, ami abszolút többség, jóllehet az emberek csaknem kétharmada 
ellene szavazott. 
 
Hatodszor: ez csupán a választások matematikája, aminek a parlamenti matematika bármikor 
ellentmondhat. Ha ugyanis – például az említett oktatási reform kérdésében – a kormánypárt 
maga is megosztott, vagyis 303 képviselőjéből csupán 152 támogatja azt, míg 151 elutasítja, a 
plenáris ülést megelőző frakciószavazást követően mégis egységes álláspontként jelenik meg 
a támogatás. Az ellenzék természetesen szintén elutasítja, vagyis ez esetben 152 ember akarata 
áll szemben 151 + 297-tel, összesen 448-cal. Ki képviseli tehát a többséget? 
 
Hetedszer: mindezek csupán a választások és a parlamenti szavazások problémái, de a többségi 
döntésekkel kapcsolatban felmerül egy jóval súlyosabb, filozófiai probléma is. Az ókorban 
Plinius írt le egy érdekes esetet: egy gyilkossági ügy kapcsán három lehetőség között kellett 
döntenie a szenátusnak: (A) halálra ítélje-e a feltételezett elkövetőket, vagy (B) megfelelő 
bizonyíték hiányában eressze-e szabadon őket, vagy (C) netán valamilyen köztes megoldást 
válasszon, például száműzze őket. A szenátorok nagyjából egyenlő arányban oszlottak meg a 
három megoldás hívei között, másodlagos preferenciái is eltérőek voltak: egyharmaduké A > 
B > C volt, egyharmaduké B > C > A, egyharmaduké pedig C > A > B.  Mármost, ha azt 
kérdeztük: „A vagy B?”, akkor az első és a harmadik harmad szavazataival A győzött. Ha azt 
kérdeztük: „B vagy C?”, akkor az első és a második harmad szavazataival B győzött. Ha azt 
kérdeztük, „C vagy A?”, akkor a második és a harmadik harmad szavazataival C győzött. 
Egyfajta körkörösség lépett fel: a közösség összegezett döntéseiből az a képtelenség állt elő, 
hogy A jobb, mint B; B jobb, mint C; viszont C megint csak jobb, mint A; és így tovább. Vagyis 
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mindegyik lehetőség egyszerre jobb és rosszabb mindegyiknél?! Ezt a cirkularitást észlelte a 
18. század végén a francia Condorcet, és róla nevezték el Condorcet-körnek, vagy Condorcet-
paradoxonnnak.  
 
A 20. században pedig a közgazdasági Nobel-díjas Arrow bizonyította be matematikai 
formában is, hogy nem is kell egyenlő harmadokkal dolgoznunk: elég, ha EGYETLEN ember 
képviseli valamelyik preferencia-sorrendet. Ha ő (a „diktátor”) szabhatja meg a napirendet, 
tehát hogy melyik alternatívát bocsássák szavazásra, akkor gond nélkül kihozhatja a neki 
kedvező szavazási eredményt. 
 
Azért mondhattuk, hogy mindez filozófiai értelemben is aláássa a képviselet eszméjét, mert 
világosan jelzi, hogy nincs olyasmi, mint „a” népakarat, vagy „a” nép többségének akarata, 
mindez csupán a választási procedúrák és napirendek függvénye; márpedig ami nem létezik, 
azt nyilván képviselni sem lehet. 
 
Ha mindehhez hozzátesszük, hogy napjainkra a politika külön szakmává vált, vagyis (1) a 
törvényszövegek az egyszerű választópolgár számára jórészt követhetetlenek; (2) ezek 
értelmezése egy zárt politikusi-jogászi elit kiváltsága lett; (3) a politikus pedig, aki ebből él, 
inkább a pártját szponzoráló gazdasági érdekcsoportokat kénytelen képviselni, mint az átlagos 
választót, akkor az állítólagos „képviselet” kritikája egyenesen ellenállhatatlanná válik.  
 
Ezt a kritikát napjainkban olyan képviselik, mint Colin Crouch, aki szerint valójában már nem 
is demokráciában, hanem a gazdasági és pénzügyi oligarchiák uralta „posztedemokráciában” 
élünk; hasonlóra utal Sheldon Wolin „céges demokrácia” (democracy incorporated) kifejezése 
is, amihez Peter Mair teszi hozzá, hogy napjainkban a demokrácia lényegében „kiürült” (the 
hollowing of Western democracy) abban az értelemben, hogy a választók KIVÉTEL NÉLKÜL 
minden nyugati országban elfordulnak a politikától: a választási részvétel csökken, a politika 
és a politikusok iránti bizalom pedig tart a nullához. Eközben az uralkodó elit – habár 
szavakban sajnálkozik a jelenségen – valójában nagyon is kihasználja a helyzetet, és már meg 
is jelentek azok az elméleti igazolások, amelyek semmibe véve a „demokrácia” szó eredeti, a 
népuralomra utaló jelentését, arról igyekeznek meggyőzni bennünket, hogy a jól működő 
demokráciához nem is tartozik hozzá a népakarat érvényesülése. (Elég, ha betart bizonyos 
liberális játékszabályokat, és gazdasági vagy igazgatási értelemben hatékony, vagyis „output” 
típusú legitimációval rendelkezik; „input” típusúval nem is kell feltétlenül rendelkeznie.)  
 
A képviseleti demokrácia posztmodern kritikái ezért olyan megoldásokban gondolkodnak, 
amelyek a képviselet kiküszöbölésével, az egész közösség részvételével és tanácskozásával 
igyekeznek inkább konszenzusos, mint többségi döntésekre jutni (ld. „participatív” és 
„deliberatív” demokrácia). 
 
 
4. Közvetlen demokratikus mozgalmak 
 
A 2010-11-es „Arab Tavasz”, elsősorban a tunéziai „Harag napja” és az egyiptomi Táhrir téri 
tiltakozó akciók hatására nyugati országokban is felmerült az ottanihoz hasonló 
területfoglalások megszervezése. Ezek eredetileg különféle gazdasági megszorító intézkedések 
ellen irányultak, de hamar megjelent az „igazi demokrácia” követelése is. Ahogyan a 
wisconsini egyetemen megfogalmazta az egyik résztvevő: „A lehető legelképesztőbb élmény 
volt. Az egész terem tele volt emberekkel, akik egy hangon kiabáltak, és végre közvetlenül 
látták, hogy milyen a demokrácia igazából, és milyen fogyatékos a mi demokráciánk.” 
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Az olyan mozgalmak, mint a görög Aganaktiszmenoi vagy a spanyol Indignados 
(„felháborodottak”) jelszavaikban ki is mondták, hogy “Minket nem képviselnek!”, “Ezt 
demokráciának hívják, de nem az!”, vagy “Error 404: democracy not found.” A spanyol 
mozgalom egyenesen az IGAZI DEMOKRÁCIÁT, MOST! (Democracia Real Ya!) nevet vette 
fel. Ahogyan az Egyesült Államokban az Adbusters, Kalle Lasn antikapitalista, 
„reklámromboló”, „mentális környezetvédő” folyóirata megfogalmazta: 
 

Egyfajta elnyomás alatt élünk mi is, itt, Amerikában. Mubarakéhoz ugyan nem 
is hasonlítható, ott ugyanis naponta kínoznak embereket az őrszobákon. Viszont 
itt van a gazdasági konszernek elnyomó rezsimje, amely befolyása alatt tartja a 
törvényhozást. Olyan kemény rendszerváltásra, mnt Egyiptomban, talán nincs 
szükség, de egy puhábbra, amely legyőzi a Washington D.C.-ben uralkodó 
korrupciót, igen. 

 
Az Adbusters felhívására, amely a Twitteren #OCCUPYWALLSTREET címmel jelent meg, 
szeptember 17-én mintegy ötezer ember demonstrált a new york-i tőzsde előtt, majd – miután 
a rendőrség természetesen megakadályozta a tényleges területfoglalást – körülbelül háromszáz 
tütető a Zuccotti Parkba vonult, ahol hetekre letáboroztak. Október 1-én a Brooklyn hídon 
került sor incidensre a rendőrség és a demonstrálók között, október 5-én pedig – az akciók 
csúcspontján – mintegy tizenötezren vettek részt a manhattani megmozdulásokban. Eközben 
világszerte került sor hasonló tiltakozásokra: az Egyesült Államok nagyvárosain kívül 
(Pittsburgh, Detroit, Boston) a kanadai Montrealban, Torontóban, Vancouverben és 
Winnipegben; az európai városok közül Rómában, Madridban, Barcelonában, Lisszabonban, 
Londonban, Hágában, Amszterdamban, Brüsszelben, Párizsban, Frankfurtban, Berlinben, 
Hamburgban, Stuttgartban, Lipcsében, Kölnben, Düsseldorfban, Münchenben, Zürichben, 
Genfben, Stockholmban, Koppenhágában és Oslóban; emellett az ausztráliai Sydney-ben, az 
új-zélandi Aucklandben és Wellingtonban; Ázsiában pedig Szöulban és Tokióban, vagy éppen 
a fülöp-szigeteki Manilában. 
 
A résztvevők számának pedáns számbavétele, amely Wolfgang Kraushaar Diplomások 
lázadása című könyvében szerepel, annyit mindenesetre elárul, hogy százezres tömegekről 
legfeljebb a dél-európai országok esetében beszélhetünk: a demonstrációk többségén csupán 
néhány száz, olykor egy-kétezer ember vett részt. Mindez persze nem azt jelenti, hogy az 
Occupy-jelenséget – mint azt néhány sajtóorgánum tette – holmi szórványos botránykeltésnek 
lehetne beállítani; azzal kapcsolatban azonban érdekes kérdést vet fel, hogy pontosan mit is 
bizonyít a jelentős, de összességében mégsem valamiféle világméretű többséget megjelenítő 
tömegek felbukkanása a politikai porondon.  
 
A kérdés annál is érdekesebb, mivel a new york-i Occupy leghíresebb jelszava szerint „We are 
the 99 percent”, azaz mi vagyunk a 99 százalék, amihez egyes feliratok hozzátették azt is, hogy 
„Here in the flesh to represent”, tehát személyesen képviseljük a – kit is? Ha komolyan vesszük, 
hogy a képviselet csak személyes lehet, akkor nyilván mindenki csak önmagát képviselheti, és 
az Occupy valóban meg is fogalmazott olyan, közvetlen demokratikus elveket, amelyeket a 
gyakorlatba is igyekezett átültetni, elsősorban a Zuccotti parkban tartott „közgyűlésein” 
(general assembly). Ha azonban a néhányszáz résztvevő – egy kisebb görög városállam 
polgárainak mintájára – csupán önmagát képviseli, ez némiképp ellentmondásban áll a 99 
százalék emlegetésével, főleg akkor, ha nem világos, kiknek a 99 százalékáról van is szó. 
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Ennek megértéséhez fontos tudni, hogy a 99-es szám Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász 
egy 2011 májusában, a Vanity Fair-ben megjelent cikkéből származik, amely az „Az 1%-é, az 
1% által, az 1%-ért” címet viseli. A minden amerikai számára ismerős utalás Lincoln elnök 
gettysburgi beszédére vonatkozik, amely az Egyesült Államok kormányzatáról beszélt úgy 
1863-ban, mint amely a „nép kormányzata, a nép által és a népért”; miközben Stiglitz azon 
ironizál, hogy a jelenlegi amerikai demokráciában az emberek egy százaléka rendelkezik a 
jövedelmek egynegyedével, a vagyon negyven százalékával, a legjobb lakóhelyekkel, 
oktatással és egészségügyi ellátással; csupán egy dolog van, amit a pénzükön, úgy tűnik, nem 
tudnak megvásárolni: annak belátását, hogy sorsuk össze van kötve a kilencvenkilenc százalék 
életével. 
 
Hasonló kritikákat fogalmaztak meg a nyugati baloldal olyan prominens személyiségei, mint 
Michael Hardt, aki Antonio Negrivel egütt a Birodalom című műnek, a „21. század 
Kommunista kiáltványak” a szerzője: “A vállalati kapzsisággal és a gazdasági 
egyenlőtlenséggel szembeni ellenérzés valóságos és mély. De legalább ilyen fontos a politikai 
képviselet hiánya vagy kudarca elleni tiltakozás is.” Vagy Cornel West szerint „A Wall Street 
kapzsiságának problémája nem fordítható le egy vagy két követelésre. Itt demokratikus 
ébredésről van szó.” Vagy ahogyan David Graber mondta: „Amikor 2000 ember közösen hoz 
döntést, az a közvetlen akció, a közvetlen demokrácia példája. Egészen más érzés olyan 
gyűlésre menni, ahol a véleményeket valóban tiszteletben tartják. A megszállás elsősorban a 
részvételről szól.” Mások azt is hozzátették, hogy ez a részvétel fontosabb, mint maguk a 
konkrét követelések: Judith Butler, akiről később a queer-elmélet kapcsán lesz még szó, 
kifejezetten előnyösnek tartotta, hogy nincsenek pontosan megfogalmazott célok, Slavoj Žižek 
pedig az Occupy-on tartott beszédében egy régi NDK-s viccel illusztrálta, hogy a kapitalizmus 
olyan mértékben átitatta gondolkodásunkat, hogy jelenleg nem is vagyunk képesek ezzel 
szembeni alternatívát megfogalmazni („nincs vörös tintánk”). 
  
A valódi népuralom követelése persze könnyen csap át populizmusba, ha egy népvezér és a 
társadalom alsóbb rétegei szövetséget kötnek az elit ellen. Az Occupy esetében ugyan nem 
következett be hasonló, de a törekvés jelen volt: még mielőtt az események egyáltalán 
elkezdődtek volna, Kalle Lasn már Barack Obamához fordult, erősebb kormányzati 
szabályozást követelve. 
 

Sok amerikai nem érti pontosan, mi is forog kockán. És Obama elnök, még ha 
akarja is, nem vihet végbe mindent azonnal. A Legfelsőbb Bíróság legutóbbi 
döntése nyomán a reformterv alkotmánykiegészítést igényel, amelynek 
eléréséhez több év, és egy egész mozgalom szükséges. Követelhetnénk, hogy 
Obama állítson fel egy Amerikai Demokráciareform Bizottságot, amelynek 
feladata, hogy véget vessen a pénzügyi korrupciónak Washingtonban? Vagy 
talán egy Elnöki Bizottságot, amely újragondolja az amerikai bankrendszert? 
[...] És ha nem sikerül előállnunk egyetlen követeléssel, bárhogy is 
próbálkozunk? Nos, akkor talán megfogalmazhatunk együtt egy VESSÜNK 
VÉGET A PÉNZÜGYI KORRUPCIÓNAK AMERIKÁBAN KIÁLTVÁNYT 
– egy lelkesítő összefoglalását legsürgetőbb követeléseinknek. És a megszállás 
hetedik napján nyilvánosan eljuttatjuk kiáltványunkat a Fehér Házba és az 
amerikai médiához, tudatva Obamával, hogy nem hagyjuk el a Wall Streetet 
addig, amíg nem válaszol. 

 
Nem csupán abban van valami önkéntelen irónia, hogy a közvetlen demokrácia rendszeresen 
ismételt jelszavainak dacára végül is nem látszik körvonalazódni más megoldás a demokrácia 
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problémáira, mint valamilyen elnöki – már majdnem azt mondtam, központi – „bizottság” 
felállítása, de abban is, hogy a „nép”, mint a történelemben már annyiszor, ismét a „jó 
királyhoz” fordul, aki sajnos nem tehet meg mindent, amit szeretne, hiszen megkötik kezét az 
olyan befolyásos hatalmak, mint például egy bíróság. Nevezhetjük persze mindezt „fordított” 
vagy „alulról jövő populizmusnak”, szemben a felülről vezérelt népi mozgalmakkal, de a két 
jelenség ettől még strukturálisan nagyon is hasonló marad. 
 
A „népi” jelző persze maga is gyanús: mint láttuk, a néhány száz Zuccotti parki táborozó 
legfeljebb a szónak abban az értelmében lehetett volna a „99 százalék” képviselője, 
amennyiben összetételében és törekvéseiben tükrözte volna ezt a túlnyomó többséget. A 
képviselet „mikrokozmosz”-elmélete jól ismert a politikatudomány számára: John Adams már 
a 18. században úgy fogalmazott, hogy egy valódi képviseletnek „a nép pontos képmásának 
kell lennie kicsiben. Úgy kell gondolkodnia, éreznie, érvelnie és cselekednie, ahogyan ők 
teszik.” Az Occupy és társai valóban így tekintettek önmagukra, és ezzel kapcsolatban a 
megnyilatkozások meglepően egységesek: „Normális, mindennapi emberek vagyunk. Olyanok 
vagyunk, mint te: emberek, akik minden reggel felkelnek, hogy elinduljanak tanulni, dolgozni, 
vagy munkát keresni; emberek, akiknek van családjuk és barátaik.” – szól a spanyol Valódi 
demokráciát, most! kiáltványa. „Emberek vagyunk, akárcsak TE és én. Anyák és apák 
vagyunk. Vannak köztünk diplomások és vannak képzetlenek. Tudósok vagyunk, politikusok, 
egyetemi hallgatók, diákok és háziasszonyok [...] Alkalmazottak vagyunk, munkások vagyunk, 
szabadúszók, munkanélküliek vagy munkáltatók.” – ahogyan az Occupy Germany fogalmaz. 
Vagy „Minket dobnak ki a lakásunkból. Nekünk kell választanunk ennivaló vagy lakbér között. 
Minket zárnak ki a színvonalas egészségügyi ellátásból. Mi szenvedünk a 
környezetszennyezéstől. Mi dolgozunk kevés pénzért, jogok nélkül, már ha egyáltalán van 
munkánk. [...] Mi vagyunk a 99%.” – írja a We are the 99 Percent honlapja. 
 
De valóban erről van-e szó? A legérdekesebb talán nem is az, hogy az Occupy résztvevőinek 
és támogatóinak szociológiai felmérései egészen más képet mutatnak (többségük fiatal, fehér, 
középosztálybeli, értelmiségi férfi, akinek van lakása és munkahelye), hanem az, hogy ezt még 
a mozgalom egyes hívei sem tekintik anomáliának: épp ellenkezőleg, büszkén hivatkoznak 
arra, hogy itt bizony a diplomások lázadásával, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
tiltakozásával van dolgunk.  
 
Az egymásnak ellentmondó érvelések és gyakorlatok sűrűjében azért is nehéz eligazodni, mert 
az 1 százalék elleni majoritárius fellépésétől eltekintve az Occupy valóban igyekezett a 
többségi zsarnokság veszélyét (legalábbis saját soraiban) mérsékelni. Ennek eszközve volt a 
már említett közgyűléseken alkalmazott „progressive stack”, vagyis az az eljárás, hogy a 
hátrányos helyzetű egyének vagy a kisebbségi csoportok tagjai hamarabb kaptak szót, mint az 
úgymond priviligezilált helyzetben lévők, illetve a többséghez tartozó résztvevők. A 
döntéshozatalból persze az Occupy sem küszöbölhette ki teljesen a többségi elvet, de a gyűlés, 
vagyis a közös megvitatás éppen azt célozta, hogy végül is közös álláspont alakuljon ki, 
feloldva – amennyire csak lehetséges – a többség/kisebbség szembenállást. (Elvileg minden 
döntés 90%-os minősített többséget kívánt meg.) A technikai lebonyolítás érdekében 
ugyanakkor mégiscsak szükség volt előkészítő „munkacsoportokra”, amelyek már eleve 
eldöntötték, mi kerülhet a gyűlés elé, és „facilitátorokra”, akik megállapították a napirendet, 
megadták vagy megvonták a szót valakitől stb. Összességében tehát ismét érvényesült a 
demokratikus döntéshozatal befolyásolásának jól ismert jelensége, és maguk a résztvevők is 
érzékelték, hogy az Occupy-nak is kialakult a maga informális elitje, sőt „uralkodó osztálya”. 
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A közvetlen részvétel és megvitatás élménye ennek ellenére mély nyomot hagyott a 
résztvevőkben, és a 2012-es évfordulón megjelent az a régi, 1968-as szlogen is, amely a 
médiának az eseményeket befolyásoló hatalmára utalt: „Tucker Mowatt, az egyik tiltakozó, 
fátyolos szemmel ránk kacsint, amikor megkérdezzük tőle, megkockáztatja-e, hogy 
letartóztassák. Még szép. – mondja – Elvégre az egész világ figyel.” 
 
 
5. Az internetes demokrácia elmélete 
 
Van valami megkapó abban, hogy a modern és a posztmodern korban az új technikai 
eszközöket – esetünkben a kommunikáció eszközeit – újra meg újra úgy üdvözlik, mintha 
segítségükkel az emberiség összes ősrégi problémája megoldható volna: 
 
“Az emberiség történetében most először van lehetőségünk arra, hogy egyszerre emberek 
millióival kommunikáljunk, és megvitassuk a közösség problémáit és ügyeit.” 
 
“Az új eszközöknek köszönhetően értelmetlenné válik a háború, és megvalósul a béke világa.” 
 
“A világ mára egyetlen hatalmas ország lett, ahol egy csodálatos eszme kezd valóra válni: a 
békés vetélkedés a különböző nézetek között. Jobban megértjük egymást, mint bármikor 
ezelőtt; a rég lezajlott háborúk emléke elenyészett, a hagyományos gyűlölködés minden 
keserűségével együtt.” 
 
Más szavakkal: a kommunikációs technika fejlődése egy gyökeresen új korszak beköszöntét 
jelenti, amelyben a társadalmi kérdések megvitatása és a közös döntések révén végre 
megvalósul a globális testvériség, az egyetemes emberi megértés – már majdnem azt mondtam, 
szeretet – „na és persze a világbéke”.  
 
De honnan is származnak, és miről szólnak a fenti idézetek? Az elsőt Herbert Hoover amerikai 
elnök mondta a rádióról 1920-ban; a második amolyan reklámszöveg az elektromos távíróról 
1876-ból; a harmadik pedig az Illustrated London News-nak a gőzhajót ünneplő 1851-es 
cikkéből származik. A sor persze tovább is folytatható, és a 20. század második felében 
hasonlóan derűlátó vélemények fogalmazódtak meg előbb (az 1960-as években) a televízióról, 
mint amely „ledönti az emberek közötti határokat”, majd (az 1980-as években) a kábeltévéről, 
mint amely most már aztán csakugyan „interaktívvá teszi” a televíziózást.    
 
Az, hogy miként várhatták épeszű emberek a fülhallgatós rádiózástól vagy a morzegépen való 
kopácsolástól a demokrácia és a világbéke eljöttét, ma már eléggé érthetetlen. És természetesen 
tudjuk azt is, hogy a gőzhajó inkább újabb háborúknak és gyarmati hódításoknak vált hatékony 
eszközévé, ahogyan az immár fejlettebb rádió és filmhíradó is kiváló, korábban 
elképzelhetetlen propagandalehetőségeket nyitott meg tömeggyilkos, totalitárius rendszerek 
előtt. A televízióval kapcsolatban ma már szociológiai közhely, hogy semmi sem szolgálta 
jobban a családok bezárkózását otthonaikba, a korábbi közösségi tevékenységek elsorvadását 
és az emberek elmagányosodását. A kábeltévé hasonlóképpen illúziónak bizonyult: az emberek 
többségének ugyanis hiába van 30, 40 vagy 100 csatornája, a valóságban 2-3 vezető csatorna 
viszi el a nézők döntő többségét, és még ezek műsorai is (adott napok adott műsorsávjaiban) 
kísértetiesen hasonlók, vagyis az interaktivitás és a pluralizmus egyáltalán nem jellemző. De 
talán majd az internet!  
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Az internettel kapcsolatos lelkes politikai várakozások már igen korán megjelentek. Ian Budge 
A közvetlen demokrácia új kihívása című írása már 1996-ban az internettől várta a demokrácia 
közvetlen formájának reneszánszát, Stephen Coleman pedig egy, az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ) által kiadott, Az e-demokrácia ígérete és problémái című 
kötetben fejtette ki, hogy az internetes demokrácia a görög agora mai megfelelője (Az internet 
és a demokrácia jövője). Ezeknek a felfogásoknak tehát közös jellemzője, hogy a szabad 
információáramlást valamiért magával a demokráciával azonosítják, és nem vesznek tudomást 
néhány alapvető problémáról: 
 

- A kommunikáció lehetősége biztosan valódi kommunikációhoz vezet? Mindenki 
kommunikálni fog mindenkivel, vagy legalábbis mindenféle emberrel? Nem csupán a 
hozzá hasonlókkal? 
 

- Ezzel függ össze természetesen az is, hogy vajon valóban megvitatás lesz mindez? 
Különböző emberek különböző véleményei fognak ténylegesen ütközni, vagy csupán 
egymás mellett elbeszélő monológokat hallunk? 
 

- És ha lesz is valódi véleményütközés, ez racionális vita lesz-e? Észérveken alapul, vagy 
pusztán hangulatkeltésen és érzelmi befolyásoláson?     

 
Jürgen Habermas A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása című művében (amelyet 
Pogonyi Szabolcs Digitális demokrácia vagy kiberbalkán? című írása alkalmazott az internetes 
demokrácia problémáira), három feltételét nevezi meg a valódi társadalmi nyilvánosságnak:  
 
1. a résztvevők egyenlősége, 
2. valódi interakció, kritikai attitűd, 
3. nyitottság. 
 
Megvalósulnak-e ezek az interneten? Az első bizonyos fokig igen: elsősorban azért, mert a 
résztvevők általában névtelenek, vagyis senki sem hivatkozhat saját tekintélyére, rangjára, 
bármilyen előjogára, amely miatt véleménye többet érne másokénál. Ugyanakkor tudjuk azt is, 
hogy a moderátor vagy adminisztrátor (modi vagy admin) mégiscsak első az egyenlők között, 
akinek jelentős befolyása van arra, hogy ki és hogyan jelenhet meg a fórumokon. A második 
feltétel érvényesülése ennél is kétségesebb: a politikai portálok felhasználóinak túlnyomó 
többsége ugyanúgy passzív fogyasztó, mint korábban a rádióhallgató vagy a televíziónéző, és 
ha alkot is „saját” véleményt, ez többnyire kísértetiesen emlékeztet arra, amit egy-egy népszerű 
véleményvezér (opinion leader) korábban feldobott. A harmadik feltétel pedig egyértelműen 
nem teljesül: erre jó példa a „kiberbalkanizáció” jelensége.  
 
Van Alstyne és Brynjolffson már 1996-ban (tehát érdekes módon ugyanakkor, amikor az első 
túlzó várakozások felbukkantak az internettel kapcsolatban) megfogalmazták az Elektronikus 
közösségek: globális falu vagy kiberbalkán? című írásukban, hogy az internetes csoportok 
hajlamosak a bezárkózásra, amolyen „szektásodásra” vagy „gettósodásra”. (A „balkán” 
metafóra egyébként a volt Jugoszlávia felbomlásával létrejött, egymástól elzárkózó, egymással 
ellenségeskedő nemzetiségi közösségekre utal.) Ez történhet aktív kizárással, amikor a csoport 
többségéétől eltérő véleményeket konkrétan kiközösítik, kiüldözik, vagy amikor az egyén 
eleve úgy böngészik az interneten, hogy csak a számára kedves véleményeket keresi. De létezik 
olyan, passzív formája is a kizárásnak, amelyről az ember nem is tud: ismert jelenség, hogy a 
böngészők eleve kiválogattják a hírek és vélémények közül azokat, amelyek feltehetően 
kedvesek számunkra, a többivel pedig valószínűleg nem is találkozunk. Még az a jobbik eset, 
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ha ez valóban algoritmusok segítségével történik. 2016-ban ugyanis a Facebook hírfolyamáról 
derült ki, hogy a Donald Trumppal szemben Hillary Clintonra kedvező híreket nem 
automatikusan, hanem emberi közreműködéssel kínálták nagyobb számban a fogyasztók 
számára. Bárhogy legyen is azonban, a végeredmény az, hogy a felhasználók többsége egyfajta 
információs „szűrőbuborékban” vagy „visszhangkamrában” él. A visszhangkamra-effektus 
lényege, hogy az egyén csak olyan internetes terekben jár, ahol mindenki ugyanazt mondja, 
amit ő, tehát mintegy a saját véleményét hallja vissza megsokszorozva. Ezért aztán teljesen 
megdöbben, amikor meghallja, hogy például nem az ő jelöltje nyerte az elnökválasztást: „Hogy 
lehet ez? Hiszen én egyetlen embert sem ismerek, aki őrá szavazott volna!”      
  
Tegyük hozzá mindehhez, hogy a legtöbb internetes fórumon nem létezik valódi politikai vita: 
vagy eleve tilos (sok fórum jellegzetes szabálya, hogy „vallásról és politikáról szóló 
véleményeket nem teszünk közzé”) vagy egyáltalán nem racionális. Pogonyi Szabolcs 
megkapóan radikális megfogalmazásában: „Aki valaha akár csak futó pillantást vetett ilyen 
oldalakra, tudja, hogy a józan kritikai racionalitás nyomokban sincs jelen az internetes politikai 
vitafórumokon.” Emellett az internet is a legaktívabb felhasználókat jeleníti meg leginkább, az 
emberek többsége pedig csupán néző vagy hallgató marad. Vagyis digitális demokrácia csak 
analóg társadalmi demokráciára épülhet(ne), ahol létezik valódi részvétel, megvitatás 
(deliberáció) és igazi közösség, nem csupán elszigetelt egyének valamilyen halmaza.   
 
Kérdéses az is, hogy egyáltalán mennyire érdekli az embereket a politika, tehát hogy létezik-e 
az a közéleti igény, amelyet az internet (jól vagy rosszul) ki szeretne elégíteni? Valamilyen 
fokon nyilván létezik, hiszen sokan látogatnak politikai oldalakat, de azért a népszerűségi 
rangsorban ezek inkább a középmezőnybe tartoznak: a közösségi oldalak, a letöltések és az 
online szórakozás (ezen belül az erotikus tartalmak) vagy a bulvár jóval megelőzik a politikai 
típusú felületeket. 
 
Arra már felesleges is kitérni, hogy az információs túlkínálatban a hangzatos, figyelemfelkeltő, 
durva megfogalmazások óhatatlanul kiszorítják a szelidebb és elgondolkodtatóbb tartalmakat, 
és ez nemcsak a hétköznapi felhasználók és kommentelők, hanem már a „hivatásos” újságírás 
szintjén is jellemző (az alábbi idézetek kivétel nélkül valóságos internetes folyóiratok 
szakmabeliek által írt cikkeiből származnak): 
 
“Pofán vágná Trumpot Robert de Niro.”  
“Annyi méltósága sincs, mint egy disznónak, buta, mint egy moslékos vödör.” 
“A k... anyját az összes kib... cápának.” 
“Rasszista kutyából nem lesz európai szalonna.” 
“Az lapít, aki fingott.” 
“Túlélő patkány a mocskos csatorna legmélyén.” 
„Nyelvcsapás a hatalom ánuszába.” 
 
Ennyit az internetes agoráról és a demokratikus vitakultúráról. Ja, és a világbékéről! 
 
 
6. Az internetes demokrácia gyakorlata 
 
Habár az előzőek is érintették az internetes politizálás gyakorlati aspektusait, most egy olyan 
jelenségre szeretnénk kitérni, amely internetes politikai aktivizmusnak nevezhetünk. Az ilyen 
típusú aktivizmus általában arra való reakció, hogy az internet egyáltalán nem olyan 
demokratikus és szabad, mint sokan képzelik. A véleményvezérek, bloggerek többsége elit 
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egyetemeken végzett, jól szituált értelmiségi (százalékos arányuk még nagyobb, mint a 
nyomtatott médiában!), és a legolvasottabb internetes szerzők ráadásul hivatásos újságírók, 
politikai elemzők, vagy éppen politikusok. Vagyis demokratikus értelemben az internet 
semmivel sem reprezentatívabb, mint a hagyományos médiumok. De nem is szabad igazán, 
hiszen az interneten nincs a szó hagyományos értelmében vett „köztér”. Amikor a fizikai térben 
politikai demonstrációt kívánunk szervezni, erre – adott törvényi feltételek mellett – mindig 
igényelhetünk közterületet, amely elvileg az egész közösségé (innen a neve); az interneten 
azonban minden tér „valakié”, általában egy gazdasági vállalkozásé. A terek nagy részét 
ráadásul néhány nagy cég birtokolja (ld. például a Facebook, Twitter, Amazon, Google „nagy 
négyesét”).  
 
Az Elektrohippik mozgalma már az 1990-es évek végén észlelte ezt: 
 
“Habár az internet eredetileg az eszmecsere és a hálózatépítés helye volt, a vállalati érdekek 
behatolása ebbe a térbe megváltoztatta az internet rendeltetéséről vallott felfogást. Egyesek úgy 
vélik, hogy az internet többé nem ‘köztér’ – hanem a nagyvállalatok terepe arra, hogy a 
fenntarthatatlan konzumerizmus valamely termékével házaljanak. Sokak számára ez 
elfogadhatatlan...” 
 
És ne felejtsük el azt se, hogy az államok és a titkosszolgálatok (általában biztonságpolitikai 
megfontolásokra hivatkozva) folyamatosan szemmel tartják ezeket a tereket, vagyis valójában 
kettős, gazdasági-politikai kontroll alatt állunk. Az ezzel szembeni ellenállás első jellegzetes 
megnyilvánulásai közül érdemes megemlíteni a kalózpártokat, közülük is az elsőt, a svéd 
Piratpartiet-et, amelyet 2006-ban alapított Rick Falkvinge. Első jelentősebb akciója a 
hatóságok által lezárt PirateBay fájlmegosztó oldal melletti kiállás volt, amelynek kapcsán 
megfogalmazódott a fő követelés: a szerzői és szabadalmi jogok eltörlése, vagyis a teljesen 
szabad és ingyenes letöltés kivívása. A 2009-es Európa Parlamenti választások során a svéd 
Kalózpárt nem kevesebb, mint 7,13%-ot szerzett (a 30 évnél fiatalabb szavazók között az arány 
elérte a 25%-ot), és két képviselőt küldhettek az EP-be. Falkvinge ekkor már egyenesen „a 
polgári szabadságjogokért folyó harc újraindításáról” beszélt a világban. Hasonlóan jó 
eredményeket értek el más kalózpártok, például Németországban, ahol a tartományi 
választásokon 2011-2012-ben Berlinben 8,9%-ot, a Saar-vidéken 7,4%-ot, Schleswig-
Holsteinben 8,2%-ot, Észak-Rajna-Vesztfáliában pedig 7,8%-ot értek el. (Magyarországon is 
alakult Kalózpárt ekkor, ma is őrzöm lila szórólapjukat, de további tényleges működésükről 
nem tudok.) A siker – ahogy az ilyen protestpártok vagy „single-issue” pártok esetében lenni 
szokott – nem bizonyult tartósnak, és ma már sehol sem játszanak jelentős szerepet. 
  
Fontosabb szerepet játszik ma is a hacktivizmus, azaz a hackelés (számítógépek és 
számítógépes rendszerek elleni támadás) és a politikai aktivizmus összekapcsolása. Módszerei 
közül a legismertebbek az egyszerű információlopás (info theft) és azok közzététele (doxolás), 
a megtámadott oldal arculatának eltorzítása, meghamisítása (defacement), a terheléses 
támadás, amikor kéretlen üzenetek tömegével árasztjuk el a célpontot, amely emiatt 
működésképtelenné válik (denial of service attack vagy DoS). Ha ugyanezt több gép 
közreműködésével tesszük, pl. úgy, hogy az adott gép nem is „tud” róla, hogy ilyen támadások 
végrehajtására kényszerítettük egy rosszindulatú szoftverrel (malware), akkor megosztott 
terheléses támadásról (distributed denial of service attack vagy DDoS) van szó. Ehhez 
viszonylag könnyen hozzáférhető eszközök állnak rendelkezésre az interneten: az első időkben 
ilyen volt az eredetileg weboldalak tesztelésére kifejlesztett Gigaloader program, vagy később 
a LOIC (Low Orbit Ion Cannon), amelyekkel bárki képes folyamatosan bombázni egy általa 
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nem kedvelt oldalt. De bizonyos illegális oldalakon nem túl drágán bérelhetők egész botnetek 
is, tehát malware-rel fertőzött eszközök hálózatai hasonló célokra.  
 
A legismertebb hacktivista csoport ma az Anonymous, amelynek eredete a 4chan nevű 
képmegosztó oldalra megy vissza. A 4chan eredetileg japán képregényekre szakosodott, de /b/ 
fórumán mindenféle más témáról is lehetett teljesen névtelenül (anonim módon) csevegni, még 
becenév sem volt szükséges. Habár a témák nagy része a pornográfia és a durva sértegetés 
körül forgott, 2008-ban egy spontán tiltakozó akció is kialakult a Szcientológia Egyházzal 
szemben. (A sokak által egyszerű bizniszegyháznak tartott Szcientológia ugyanis először 
feltöltötte egy Tom Cruise-zal készült igen zavaros interjú videóját, majd később mégis levette, 
amit egyesek az információszabadság megsértéseként értékeltek.) A tiltakozás során 
hamarosan kiderült, hogy a DoS-támadásokban részt vevők egy része csak a balhé kedvéért, 
vagy viccből (just for the lulz) tette ezt, míg mások valódi erkölcsi indíttatásból (őket nevezték 
megvetően moralfageknek). Az utóbbi csoportból kerültek ki a Szcientológia elleni konkrét, 
utcai tüntetések résztvevői is, akik először viselték a híres Guy Fawkes-maszkot. (Guy Fawkes 
eredetileg katolikus összeesküvő volt, aki 1605-ben fel akarta robbantani az angol parlamentet. 
A V mint vérbosszú – V for Vendetta – című filmben a diktatúra ellen harcoló arctalan lázadó 
viseli az őt ábrázoló maszkot.) Az Anonymoust leíró metafórák általában hangsúlyozzák ezt a 
„digitális Robin Hood” vagy „kibergerilla” romantikát, illetve azt, hogy nem szervezetről, 
annak „tagságáról” vagy „vezetőiről” van szó, hanem olyasmiről, mint egy madárraj, amely 
semmi másról nem ismerhető fel, mint arról, hogy egyedei egy irányba repülnek.    
 
“Az ANONYMOUS csupán egy eszme, egy internetes mém, amit bárki, bármikor magáévá 
tehet, ha egy olyan közös ügyért küzd, amely az emberiség javát szolgálja. Ez azt jelenti, hogy 
bárki elindíthat egy új ideológiai üzenetet vagy kampányt az ANONYMOUS lobogója alatt. 
Bárki játszhat vezető szerepet az ANON-tudat terjesztésében. Azt, hogy ezek legitimek-e, az 
internet-polgárság többi része dönti el. Ha a közönség többsége egyetért a javaslattal, akkor 
cselekedni fog. Ha a közönség többsége nem ért egyet a javaslattal, akkor tiltakozni fog, és az 
adott üzenetet illegitimnek bélyegzi, amely így nem képviseli az ANONYMOUS értékeit. Ez 
teszi az ANONYMOUSt a világ első valóban demokratikus intézményévé, amely definíció 
szerint jó.” 
 
Leghíresebb akcióik közül az Operation Payback 2010-ben olyan szervezeteket támadott meg, 
amelyek az internetes kalózkodás és a WikiLeaks elleni hadjáratban vettek részt (pl. az 
amerikai szerzői jogvédő társaság, vagy az Aiplex szoftvercég). 2011-ben részt vettek az 
Occupy mozgalom melletti mozgósításban, 2015-ben pedig az OpCharlieHebdo és az OpISIS 
Troll Day keretében az Iszlám Állam oldalait törték fel (és torzították el, például gumikacsa-
fejekkel). 2016-ban az Operation Trump keretében az amerikai elnökválasztási kampányba is 
beszálltak (nyilván nem Donald Trump melett). 
 
Ideológiai szempontból rendkívól jellemző a „Freedom of Speech” videó, amely valójában már 
nem is a szólásszabadság vagy a létező egyének szabadsága mellett érvel, hanem amellett, hogy 
szabadon megválaszthassuk, kik akarunk lenni (a nem, a nemzetiség, a bőrszín ugyanolyan 
„tetszőleges” dolog, mint a viselkedés vagy ruha), amire az internet kínál először lehetőséget. 
Ez tehát tipikus posztmodern jelenség: nem azonos a klasszikus liberalizmussal, de nem is 
annak tagadása, inkább annak radikális eltúlzása. Mindezt persze – minden demokratikus 
handabanda ellenére – megint csak egy elit kisebbség valósítja meg a tudatlan tömegek helyett, 
ahogy az Üzenet a világ polgáraihoz III is megfogalmazta 2016-ban, persze a kötelező 
antikapitalista retorikába ágyazva: 
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„A történelemnek ezen a pontján a bolygó minden lakója rabszolga, akár tudja, akár nem. Ez 
nem a régi idők nyers és primitív rabszolgasága, nem korbácsok és béklyók tartják fogva az 
elnyomottakat. Az ilyen eszközöket sokkal kifinomultabb módszerek tették idejétmúlttá. Az, 
hogy a szolgaságban élők legtöbbje nincs tisztában saját helyzetével, és hevesen bizonygatja, 
hogy szabad, a láthatatlan láncok erejét tanúsítja. Hallottátok a kifejezést: a világot a pénz 
mozgatja. Ebben van igazság.” 
 
Más kategóriába tartozik a WikiLeaks, amelyet Julian Assange ausztrál hacker hozott létre 
2006-ban. Assange maga 1971-ben született, szülei állítólag egy háborúellenes tüntetés 
alkalmával jöttek össze (íme egy újabb kapcsolódás az 1968-as mozgalmakhoz!), élete során 
12 különböző iskolába járt, 17 évesen kötött házasságot, az egyetemen elégséges szintű tanuló 
volt, és diplomát sohasem szerzett, ami nyilván összefügg későbbi kívülálló, rendszerkritikus 
hozzáállásával.  
 
A WikiLeaks ideológiai alaptézise, hogy a demokráciákban a szólás- és a sajtószabadság a 
törvények forrása: a törvények egyedüli legitimációját az adja, hogy elegendő információk 
birtokában mindenki szabadon elmondhatja véleményét; ebből következik tehát, hogy a 
törvény később sem korlátozhatja a szólás- és sajtószabadságot, mert ezzel saját alapjait 
számolná fel. Vagy másképpen megfogalmazva: a szabadság a törvények felett áll, és nem 
állhat a törvények hatálya alatt. Tegyük hozzá ugyanakkor, hogy Assange önmagát mindig 
„fehér” (white hat) hackerként határozta meg, akinek célja a számítógépes rendszerekbe való 
behatolással csupán a közérdekű adatok nyilvánosságra hozása, és nem az adott rendszerek 
rombolása (ahogy a black hat hackereknél). Az internetes whistleblower célja, hogy politikai, 
társadalmi vagy gazdasági visszaélésekre, közérdekű – de ilyen-olyan hatalmal által eltitikolt 
– témákra hívja fel a közvélemény figyelmét. 
 
A WikiLeaks korai akciói között szerepelt a szcientológia „egyház” egyes iratainak 
nyilvánosságra hozása, a kenyai elnök korrupciós ügyeinek kiszivárogtatása, izlandi bankok 
titkos ügyleteinek felderítése, vagy Sarah Palin (az amerikai Tea Party mozgalom vezetője) 
privát levelezésének közzététele. Igazán nagy feltűnést azonban a 2010-es collateral murder 
videó keltett, amelyen az látható, ahogyan az amerikai hadsereg egy helikopteréről lelövik a 
Reuters hírügynökség munkatársait; ugyanebben az évben került sor az amerikai hadsereg 
titkos iraki és afganisztáni hadijelentéseinek, illetve mintegy 250 000 diplomáciai emailnek a 
kiszivárogtatására. Ez utóbbiban a világ olyan vezető sajtóorgánumai működtek együtt a 
WikiLeaks-szel, mint a The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, Le Monde vagy El 
País. A kiszivárogtató Bradley (később, miután nemet változtatott, Chelsea) Manninget 
természetesen hadbíróság elé állították, Assange ellen pedig szintén 2010-ben nemi erőszak 
vádjával indított nyomozást a svéd rendőrség, aki emiatt 2012-ben Ecuador londoni 
nagykövetségére menekült.    
 
Függetlenül attól, hogy az Assange elleni vád valóban politikai indíttatású-e, mint ő maga 
állítja, vagy sem, a kiszivárogtatással kapcsolatos aggályok valósak: 
 

(a) Etikai problémákat vet fel, hogy a kiszivárogtatás következményeire a kiszivárogtatók 
ritkán vannak tekintettel. Az iraki-afganisztáni iratokban például szerepelt az amerikai 
hatóságokkal együttműködő helyi lakosok neve, akik ezáltal közvetlen életveszélybe 
kerültek. Assange válasza erre az, hogy megkíséreltek ez ügyben egyeztetni az amerikai 
kormánnyal, de az is világos, hogy az utóbbi ebbe nem egyezhetett bele. 
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(b) További probléma az ellenőrizetlenség: a kiszivárogtatott anyagok hitelességét semmi 
sem garantálja; adott esetben akár az is előfordulhat, hogy az adott kormányzati szerv 
vagy titkosszolgálat szándékosan használja a kiszivárogtatót hamis információk 
elterjesztésére.  
 

(c) És ne feledjük azt se, hogy a whistleblower eközben gyanús politikai játszmák 
eszközévé válhat: lehet, hogy Amerika vagy Svédország sem tökéletesen szabad és 
demokratikus ország, de senki sem gondolhatja komolyan, hogy a kommunista Ecuador 
vagy a putyini Oroszország (ahová egy másik híres kiszivárogtató, Edward Snowden 
menekült) náluk sokkal szabadabb és demokratikusabb. Snowden esetében egyre 
valószínűbbnek látszik, hogy bizonyos amerikai katonai fejlesztések adatait eleve 
Oroszországnak kívánta átadni, és nem az internetes szabadságharc céljai vezették. 
 

(d) Az csak mellékes, személyes szál, hogy – pl. Daniel Domscheit-Bergnek, Assange 
korábbi barátjának és harcostársának a WikiLeaks, a leleplezés című könyve szerint – a 
WikiLeaks működése maga sem a demokrácia mintapéldája, hanem olyan diktatorikus 
üzem, amelyben minden Assange személyes ambícióinak és korlátlan hatalmának van 
alávetve. 

 
Összefoglalva az eddigieket az állapítható meg, hogy (1) az internet terjedésével párhuzamosan 
inkább csökken, mint nő az átláthatóság. Ezt mutatja az álhírek (fake news) megállíthatatlan 
terjedése, az igazság utáni (post-truth) korszak eljövetele. (2) A véleményvezérek szerepe 
eközben nagyobb, mint valaha, vagyis a hagyományos tekintélyek helyét nem az önállóan 
gondolkodó polgárok veszik át, hanem még kevésbé megbízható csoportok. (3) A politikai 
polarizáció folyamatosan fokozódik, elsősorban a szűrőbuborékoknak és visszhangkamráknak 
köszönhetően. (4) A technikai eszközöket pedig a kormányzatok a civileknél is hatásosabban 
képesek manipulációs célokra felhasználni (lásd az orosz kormány által működtetett botneteket 
és álhírgyárakat, az internet kínai cenzúráját és folyamatosan kiépülő ellenőrzési rendszerét, 
amely az elektronikus megfigyelés segítségével pontozza állampolgárait. (Vajon véletlen, hogy 
a demokrácia ún. “visszacsúszása”, amelynek az utóbbi években sokfelé tanúi vagyunk, 
időben pont egybeesik az internet-hozzáférés drámai növekedésével a világban?)  
  
 
7. A feminizmus hullámai 
 
A feminizmus alapgondolata, hogy a nőket számos hátrányos megkülönböztetés éri pusztán 
azért, mert nők. (Vagyis a nők diszkriminációja nem redukálható egyéb gazdasági-társadalmi-
politikai tényezőkre, nem érthető meg kizárólag ezekből, mintha csupán ezek kísérőjelensége 
lenne, hanem önálló kategóriaként kezelendő.) 
 
A feminizmus első hullámának előfutára az angol Mary Wollstonecraft volt, aki a 18. század 
végén a Vindication of the Rights of Woman c. művében amellett érvelt, hogy a nők éppolyan 
racionális lények, mint a férfiak, ezért a férfiakkal azonos politikai jogok illetik meg őket. A 
mű címe nyilvánvalóan vitázik a francia forradalom által megalkotott Emberi és polgári jogok 
nyilatkozatával, amelyben az „ember” és a „polgár” a hímnemű „l’homme”-mal és „le 
citoyen”-nel volt azonos, vagyis – ahogy ezt a francia forradalom gyakorlata később igazolta 
is – mintegy magától értetődő módon zárta ki a nőket a politikai jogok gyakorlásából. A 19. 
század nőmozgalmai ezért elsősorban a politikai jogok, főként a szavazójog kiharcolását 
tekintették feladatuknak. (Ezért is nevezték olykor „szüfrazsetteknek” őket, ami a „suffrage”, 
vagyis „szavazójog” szó származéka.) Ez még hamisítatlanul modern (és nem posztmodern) 
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követelés: többé-kevésbé szervesen illeszkedik a liberális tradícióba, amely – ha hűséges akar 
lenni saját elveihez – végső fokon nem tehet semmilyen különbséget egyén és egyén között 
(sem társadalmi státusz, sem faj, sem nemzetiség, sem vallás, sem pedig férfi/női nem alapján).  
 
A feminizmus második hullámának felismerése ezzel szemben az volt, hogy az első hullám 
maga is beleesett a férfi-központú gondolkodás csapdájába. Amikor a nőket a férfiakkal azonos 
módon elsősorban „racionális” lényekként akarta elismertetni, vagy a férfiak által kialakított 
„politikai” rendszerbe akarta integrálni őket, akkor valójában a férfias gondolkodást tette meg 
a női egyenjogúság mércéjévé, megfeledkezve arról, hogy a nő ilyesfajta definíciója maga is a 
férfi-világ terméke, ami elsősorban társadalmi, és nem biológiai adottság. A második hullám 
legfontosabb előfutára Simone de Beauvoir francia írónő, aki A második nem c. művében 1949-
ben leírta a híres mondatot: „Az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik.” Habár maga 
Beauvoir még a „sexe” szót használta könyve címében, az a tétele, hogy a „nem” (vagy inkább 
a nemi szerep, vagyis az, hogy mi számít nőiesnek, szemben a férfiassal) társadalmi termék, 
igen hamar oda vezetett, hogy a biológiai nemet, a „szex”-et elkezdték megkülönböztetni a 
társadalmi nemtől, tehát a „gender”-től. A gender ebben az utóbbi értelemben az 1960-as 
évektől kezdve mutatható ki az európai nyelvekben, és használata mára szinte egyeduralkodóvá 
vált. A feminizmus második hulláma már az 1960-as években hangsúlyozta, hogy a 
diszkrimináció nem szűnt meg a politikai jogok kivívásával, hiszen a társadalom szerkezete, 
kultúrája és értékrendje férfias maradt: a nőt vagy pusztán családanyaként, vagy pusztán 
szexuális objektumként kezeli (ld. Betty Friedan: The Feminine Mystique, 1963); nem képes 
kezelni a sajátos női identitást (ld. Germaine Greer: A kasztrált nő, 1970); vagy azt, hogy a 
társadalmi igazságosságnak nem pusztán egyetlen (férfias) meghatározása lehetséges, hanem 
olyan, plurális igazságosság-fogalomra van szükség, amely tekintettel van a különböző 
társadalmi csoportok (köztük a nők) sajátos igazságosság-felfogására is (ld. Iris Marion Young 
műveit). Az elnyomás elleni küzdelem tehát nem merül ki a nyílt politikai elnyomás elleni 
küzdelemben, hanem a „strukturális erőszak”, a létező társadalmi szerkezet által generált 
beidegződések elleni harcot is magában foglalja. 
 
A feminizmus harmadik hulláma a fentiekhez képest (bár jegyezzük meg, hogy az első kettő 
sem szűnt meg, hanem vannak képviselői ma is) arra hívja fel a figyelmet, hogy a hagyományos 
nő/férfi felosztás menthetetlenül leegyszerűsítő: nőnek lenni egészen mást jelent egy „nyugati” 
és egy „keleti” társadalomban, de még a nyugati világon belül is egy fehér vagy egy fekete 
bőrű nő számára, egy diplomás egyetemi tanárnő és egy háziasszony számára, hogy az egyéb 
(vallási, kulturális) különbségeket ne is említsük. Ez az „interszekcionalitás” azt jelenti, hogy 
magának a nő kategóriának is rendkívül sokféle egyéb felosztása lehetséges, amelyekre mind 
tekintettel kell lenni. „Harmadik hullámról” először Rebecca Walker beszélt 1992-ben, és 
ennek nyomán egyesek a feminizmus meghatározását már a queer-elmélet (az egyéni nemi 
identitások) felé kívánták tágítani. A queer-elmélet már valóban posztmodern jelenség: 
elmossa a határokat „feminizmus” és „posztfeminizmus” között, amennyiben egyszerre 
folytatása és (részleges) tagadása a korábbi, modern feminizmusoknak.  
 
 
8. A queer-elmélet 
 
Ahhoz, hogy megértsük, miről van szó, érdemes áttekinteni a gender-gondolkodás 
legfontosabb kategóriáit, mindenekelőtt a nemi identitás és a nemi orientáció fogalmát. A nemi 
identitás, ahogyan a névben is benne van, azt fejezi ki, hogy az adott személy miként azonosítja 
magát, vagyis micsoda: alapesetben férfi, nő, transgender (olyan, akinek biológiai neme 
különbözik attól, aminek önmagát tartja). A nemi orientáció ezzel szemben azt fejezi ki, hogy 
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az illető kihez vonzódik, eszerint alapesetben lehet leszbikus, meleg vagy biszexuális. Ezek a 
rövidítések (L, M, B, illetve a transgenderre utaló T) szerepelnek az LMBT mozgalom 
rövidítésében is. (Az angol rövidítés LGBT, mivel a ’meleg’ angolul ’gay’.) 
 
Ez eddig még viszonylag egyszerűnek tűnik, de a mozgalom története során megfigyelhető az 
a tendencia, hogy az L, M, B is kezdi önmagát egyre inkább identitásként meghatározni, tehát 
azt állítani, hogy a nemi orientáció is a személyiség meghatározó része, aminek a célja 
nyilvánvalóan az, hogy ezeket kisebbségi csoportokként definiálja, és így a felszabadításukért 
folytatott harcot annak analógiájára fogja fel, ahogyan például egy etnikai kisebbség harcol a 
jogaiért. Az analógia persze erősen sántít, hiszen a nemi vonzalom nem olyan alapvető, 
csoportképző összetevője egy ember identitásának, mint a nemzetisége, de a tömegpropaganda 
felszínes világában ez az „etnikai modell” meglepően sikeresnek bizonyult.  
 
Sokan felvetették azonban a mozgalmon belül is, hogy a fenti meghatározások maguk is 
hozzájárulnak az úgymond „heteronormatív” kategóriarendszer fennmaradásához. 
(„Heteronormatív” mindaz, ami a heteroszexuális viselkedést tekinti követendő normának, 
vagyis normálisnak, és a többit is ehhez képest határozza meg.)  
 
Kezdjük azzal, hogy eleve sokkkal több kategória van. Már identitásból sem csak a férfi, nő 
vagy transgender áll rendelkezésre, hanem a „third-gender” (valamilyen harmadik nem a férfi 
és nő mellett); a „bi-gender” (amikor valakinek két nemi identitása van, pl. férfi és nő 
egyszerre); „genderfluid” (tehát cseppfolyós, változó nemű); „genderless” (nincs neme); „no-
name” (van neme, csak erre a nyelvünkben egyelőre nincs megfelelő szó); vagy éppen 
„pangender” (tehát mindenféle nemű egyszerre).  
 
Az orientáció szintén nem korlátozható az L, M és B-re: valaki lehet ugyanis aszexuális 
(senkinhez sem vonzódik); autoszexuális (önmagához vonzódik); panszexuális (mindenhez 
vonzódik); és így tovább.   
 
És vannak olyan aspektusai is a nemiségnek, amelyek el sem helyezhetők az identitások és 
orientációk sémájában: pl. az, hogy egy leszbikus kapcsolatban valaki férfias vagy nőies 
szerepet játszik (butch vagy femme), transzvesztita (tehát a másik nem ruháját hordja, esetleg 
parodisztikusan eltúlzott formában, ekkor neve drag), nem is beszélve a BDSM (bondage, 
domination, sadism, masochism) különféle szerepjátékairól, vagy arról, amikor valaki életkor 
alapján választ partnert (önmagánál idősebbekhez vagy fiatalabbakhoz vonzódik). 
 
Mindezek alapján vetették fel egyesek, hogy miért az „identitás szerinti tárgyválasztás” 
határozza meg a besorolást? Ahogyan Judith Butler A problémás nem (Gender Trouble) című 
1990-es könyve is megfogalmazza, az identitások emlegetése már maga is hiba, amibe a 
feministák is beleestek. A nemek ugyanis nemcsak biológiai értelemben nemlétezők, hanem 
társadalmi értelemben is: a genderek nem egyebek, mint „kulturális fikciók”. Az orientációk 
szabadsága melletti érveket hasonlóképpen elhibázottnak tartja: ezek ugyanis arra hivatkoznak, 
hogy a homoszexualitás ugyanolyan „természetes” mint a hetero, miközben Butler szerint 
semmi sem természetes, hanem maga a természetre való hivatkozás is üres és értelmetlen. 
Mindezekkel szemben a „performativitás” fogalmának tulajdonít jelentőséget, ami azt fejezi 
ki, hogy a sorrend megfordul: nem arról van szó, hogy valamilyen – eleve adott – identitás 
vagy orientáció fejeződik ki valamilyen viselkedésben („performanszban”), hanem a 
viselkedés van „előbb”, a viselkedés hozza létre azt, ami aztán úgy jelenik meg, mint identitás 
vagy orientáció. (A „performativitás” eredetileg nyelvfilozófiai fogalom. John L. Austin 
mutatta meg, hogy léteznek olyan „performatív beszédaktusok”, amelyek nem leírnak, hanem 
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megvalósítanak valamit. Amikor az anyakönyvvezető azt mondja: „Önök mától fogva 
házastársak”, akkor nem arról van szó, hogy most vette észre ezt a különös tényt, hanem hogy 
e szavak kimondásával létrehozta ezt az állapotot.) 
 
A queer fogalma csak e hosszas bevezető után érthető meg. A szó eredeti jelentése az angolban 
„furcsa” vagy „csodabogár” volt. Az 1920-as évektől kezdték „homoszexuális” értelemben 
használni, előbb negatív, sértő módon, majd az 1990-es évektől vált pozitív önmeghatározássá. 
Eközben jelentése is átalakult: ma már nem a homoszexuálist jelenti, hanem mindent, ami nem 
a hagyományos férfi/nő kategóriákban fejezi ki magát. Jegyezzük meg azonban, hogy éppen 
ezért nem is definiálható, és nem is alkalmazható valakire „kívülről”: a szó szoros értelmében 
csak egyes szám első személyben, önmagáról állíthatja valaki, hogy queer. (Érdekesség, hogy 
a melegekre használt angol „gay” szó is hasonló utat járt be: eredetileg vidámat vagy szépet 
jelentett, később laza erkölcsű hölgyet, kb. „örömlányt”, és az 1960-as évektől kezdték 
használni a „homoszexuális” helyett, mely utóbbi egyesek szerint ma már sértő, hiszen 
eredetileg a pszichiátriából származik, ezért a „patologizáló” – betegségként megbélyegző – 
nyelvhasználat példája: „áltudományos” és „a gőzmozdony korához tartozik”, mint Simon 
Watney megjegyzi.) 
 
Watney megjegyzése természetesen nem racionális érvelés, hanem a nyelvhasználatért folyó 
harc megnyilvánulása. Ahogyan korábban Lyotard észrevette, a nyelv maga is hatalmi 
konstrukció, amely a hatalmon lévők normáit kényszeríti mindenkire. Ha tehát igaz az, hogy 
egész életünket a heteronormatív nyelv szövi át (a családtól a munkahelyen át a nagyobb 
társadalomig és a politikáig), akkor a jelenlegi nemi identitások csupán ennek a nyelvnek a 
termékei: valójában nem tények, hanem folyamatok. A szabadság győzelme a normativitás 
felett, ha a hagyományos nyelvtől megválva ezen a téren is a posztmodern végtelen 
pluralizmusa jelenik meg. Ahogy Lisa Duggan mondja: “a különbözőség retorikája váltja fel 
az asszimiláció-párti, a más csoportokhoz való hasonlóságot kiemelő liberális hangsúlyt.” A 
modernséggel való kapcsolatot és egyben szembenállást hangsúlyozza Donald Morton is, aki 
szerint ez “a posztmodern találkozása – és szembefordulása – a szexualitás területén a 
Felvilágosodás eszméivel, a fogalmiság, a racionalitás, a rendszerszerűség társadalmi 
szerepével.” (A szembefordulás előfutárai ez esetben is az 1960-as évek sztárgondolkodói: 
Jacques Lacan, Roland Barthes vagy Michel Foucault, akik pszichológiai, nyelvi, vagy 
történeti szempontból gyakoroltak átfogó kritikát az identitás fogalma felett.) 
 
Ha azonban igaz az, hogy a nyelv és az ideológia mindig a hatalmon lévők konstrukciója, akkor 
el kell ismernünk, hogy mára a gender-nyelv és a gender-ideológia képviselői vannak hatalmon 
(egyelőre csak a nyugati világban, de az ENSZ segítségével a globális kiterjesztésre is egyre 
komolyabb törekvések vannak). A tudományos életben a gender- vagy a queer-elmélet külső 
nézőpontból bírálni ma már szakmai öngyilkossággal ér fel, lényegében kiközösítéssel jár. 
(Belülről esetleg lehet vitatni, és például a transgenderek és második hullám feministák 
gyakran vitatják egymás nézeteit, bár már itt is megjelenik a kirekesztés szándéka, amikor a 
korábban említett Germaine Greert például „transzfóbként” bélyegzik meg.) A nyugati 
országok többségében a „gender-mainstreaming”, tehát az ideológia bevetté tétele az iskolai 
oktatás része, a tiltakozókat pedig (ld. például a német Gabriele Kuby A nemek forradalma 
című könyvének példáit) bírósági vagy rendőrségi úton kényszerítik az ebben való részvételre. 
Az Európai Unióban 2004-ben az olasz Rocco Buttiglione azért nem lehetett az Európai 
Bizottság polgárjogi biztosa, mert elismerte, hogy hívő katolikusként bűnnek tartja a 
homoszexualitást (pedig még azt is jelezte, hogy ezt a magánvéleményét hivatalos 
minőségében nem fogja képviselni). Az Európai Parlament B6-0025/2006 határozata 
egyébként a „homofóbiát” már a rasszizmussal és antiszemitizmussal analóg kategóriaként 
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kezelte. Hogy a homofóbia mennyire tágan érthető, az onnan is látszik, hogy például az 
Egyesült Államokban a Mozilla alapító-vezérigazgatóját, Brendan Eichet azért mondatta le 
saját cége 2014-ben, mert korábban egy, az azonos neműek házassága ellen érvelő kampányt 
támogatott anyagilag. (Európában az olasz Barilla tésztagyár tulajdonosát hurcolták meg azért, 
mert véletlenül azt találta mondani, hogy a tésztareklámokban továbbra is a hagyományos, 
„mama-központú” nagycsalád képét fogja használni, és nem szívesen nyitna a „nem-
hagyományos” családmodellek felé.) Az Egyesült Államok kormányzata egyébként minden 
évben kötelező LMBT-hónapot tart, amikor például a követségek honlapját is elárasztják az 
erről szóló propagandaanyagok. (Sőt, ma már LMBTQIA stb., beleértve a queert, az 
interszexualitást és hasonlókat is. A betűk szaporodása miatt ma már inkább LMBT+-t szokás 
írni.) 
 
Egyáltalán nem alaptalan tehát a félelem, hogy a végtelen nemi pluralizmus követelése mára 
maga is átfogó, kirekesztő, és akár politikai eszközökkel is kikényszeríthető nagy narratívává 
vált, bár az elmúlt pár évben megfigyelhető egy ezzel ellentétes reakció kibontakozása is. 
 
 
9. Mélyökológia 
 
Az ökológiai mozgalmak megjelenése a nyugati világban az 1970-es évekre tehető, és 
egyértelműen a politikailag kifulladt 1968-as mozgalmak más formában való továbbélésének 
tekinthető. (Jellegzetes például, hogy hány ’68-as diákvezér talált utat valamilyen mai zöld 
pártba: elég, ha csak Daniel Cohn-Benditre, a „Vörös Danira” utalunk, aki párizsi 
szélsőbaloldali lázadóból lett az Európa Parlament jelenlegi zöld párti képviselője és az 
Európai Kezdeményezés Díj 2016-os kitüntetettje.)  
 
Az ökológia mára olyan divatossá vált, hogy minden politikai mozgalom felhasználja saját 
céljaira, és az eddig tárgyalt nagy témakörök mindegyikében megjelenik. (1) Az Occupy 
retorikájának visszatérő eleme a kapitalizmus azonosítása a természet kizsákmányolásával; (2) 
ha valaki elolvassa Daniel Domscheit-Berg WikiLeaks, a leleplezés című könyvét, meglepve 
fedezi fel, hogy a nagyrészt a virtuális térben élő hackerek milyen áhítattal függnek a 
„természeten” és a „természetességen”; (3) a feminizmusnak pedig, mint később látni fogjuk, 
van olyan konkrét formája is, amely összekapcsolja a nők elnyomását a természet 
elnyomásával, ez az ökofeminizmus. 
 
Tegyük azonban hozzá, hogy a hagyományos ökológia, vagy környezetvédelem még 
alapvetően modern jelenség, amely alapvetően humanista, tehát abból indul ki, ami az ember 
számára fontos: ahogyan a szóhasználat is jelzi, a természetet csupán az ember 
„környezeteként” szemléli, amelyet saját érdekünkben kell megóvni. Az igazán posztmodern 
jelenség a mélyökológia, amely inkább természetvédelem, és alapvetően poszthumanista, tehát 
már egy ember utáni korszak filozófiai megelőlegezése. Abból indul ki, hogy a természet 
önmagában vett érték, sőt értékesebb, mint az ember, hiszen a természet létezhet ember nélkül, 
de az ember nem élhet természet nélkül. A posztmodernhez tehát elsősorban a sajátosan emberi 
identitás tagadása, a pluralizmus további kiterjesztése köti (az emberiről a nem-emberire, sőt 
az élőről az élettelenre). Előzményei ugyanakkor a posztmodern korszaknál jóval régebbre 
nyúlnak vissza.  
 
A mélyökológia atyjának Aldo Leopoldot (1887-1948) tartják, aki a Föld etikája (Land Ethics) 
című 1949-es, tehát már halála után megjelent könyvében a Föld birtoklását a korábbi 
rabszolgatartáshoz hasonlítja: ahogyan Odüsszeusznak nem jutott eszébe, hogy rabszolgáit ne 
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végeztethetné ki tetszése szerint, ugyanúgy ma sem jut eszünkbe, hogy a bolygóval ne 
tehetnénk meg bármit mint saját tulajdonunkkal. Figyelem: Leopold valóban a földről és az 
egész bolygóról beszél, nem csupán a rajta található élővilágról. (Ld. Luc Ferry Új rend: at 
ökológia című művének 145. oldalát.) 
   
Ha Aldo Leopold a mélyökológia atyja, akkor a norvég Arne Naess (1912-2009) a 
mélyökológia keresztapja, ugyanis az ő műve, az 1973-as A sekély és a mély, hosszútávú 
ökológiai mozgalom című írása tekinthető a mozgalom névadásának. 
 
Ahogyan mások, például Bill Devall (1938-2009) később megfogalmazták, a sekély ökológia 
csupán reformokat kíván, míg a mélyökológia forradalmat követel: nem csupán technikai 
megoldásokat a környezetszennyezésre, hanem szó szerint „új metafizikát, új ismeretelméletet, 
új kozmológiát”, tehát teljes világképünk radikális átalakítását. (Ld. Luc Ferry, i.m. 147-148. 
oldal. Egyébként a kapcsolódás 1968-hoz Devall esetében is feltűnő: épp ebben az évben 
kezdte meg oktatói pályafutását a Humbolt State University-n, az ellenkultúra őshazájában, 
Kaliforniában.) 
 
Amikor azt mondtuk, hogy a mélyöológia nem csupán az élővilágra terjeszti ki a természet 
fogalmát, akkor ennek mérfőldköveként egy 1970-es esetet szokás idézni. Ekkor történt, hogy 
a Disney cég egy Mineral King nevű kaliforniai völgyben üdülőközpontot („Disney’s Mineral 
King Ski Resort”) kívánt létrehozni, több lesiklópályával, szállodákkal, éttermekkel és 
szórakozóhelyekkel, ami nyilván a völgy arculatának jelentős megváltozását eredményezte 
volna. Az Egyesült Államok egyik legrégibb természetvédő szervezete, a Sierra Club be is 
perelte a Disney-t, hogy megakadályozza az építkezést, de a bíróság elutasította a beadványt, 
arra hivatkozva, hogy a Sierra Club nem „érintett fél” (nem tulajdonosa a völgynek, nincs ott 
semmilyen érdekeltsége, és a völgy sem „bízta meg” saját képviseletével). Erre válaszul 
Christopher D. Stone ökológus megírta a Legyen-e a fáknak (jog)állása? A természeti 
objektumok törvényes jogai felé című könyvét (1972), amelyben kifejtette, hogy a természet 
maga is lehet „jogalany”: ő a jogsérelem vagy károkozás elszenvedője, ő az esetleges 
jogorvoslat kedvezményezettje, és ha nem tud „megbízni” valakit saját jogi képviseletével, 
akkor úgy kell tekinteni, mint például a cselekvőképtelen személyt, akinek ilyenkor hivatalból 
rendelnek ki jogi képviselőt (ld. Luc Ferry, i.m. 21-23. oldal). Az persze kérdés, hogy a Sierra 
Club milyen alapon vindikálja épp önmagának a képviseletet, de ami még problematikusabb, 
az az, hogy pontosan mi is bizonyítja, hogy a természet vagy a természeti tárgy (egy völgy 
vagy egy szikla) pontosan ugyanolyan, mint egy ember – már azon kívül, hogy valaki nagyon 
erősen hisz ebben. A társadalmi egyenlőség korábbi fogalma persze ugyanolyan fikció volt, 
mint ennek természeti kiterjesztése, és korunknak valóban egyik leginkább posztmodern 
sajátossága, hogy tetszése szerint konstruál fogalmakat, amelyeket azután úgy kezel, mintha 
valóságos létezők volnának.   
 
A jogok kiterjesztésének logikája olyan híres szervezeteket is jellemez, mint a Greenpeace, 
amely 1969-ben, az alaszkai atomrobbantások elleni tiltakozásokkal vette kezdetét, és 1972 
körül alakult meg formálisan is. (Íme egy újabb kapcsolódás az 1968-as időkhöz.) A hivatalos 
célkitűzés: „biztosítani, hogy a Föld képes legyen táplálni az életet annak teljes sokféleségében 
(diversity)”, vagyis ismét az egész Föld mélyökológiai és a diverzitás (radikális pluralizmus) 
posztmodern gondolatával találkozunk. Mellékesen nem árt megjegyezni, hogy a Greenpeace 
a Föld védelmében nem zárja ki az erőszakot sem, bár legtöbbször megelégszik azzal, hogy 
másoknak csupán munkáját akadályozza, vagy hagyományos életformáját lehetetleníti el. 
(Ahogyan egy inuit – kevésbé korrektül: eszkimó – hagyományőrző megfogalmazta, mikor 
megkérdezték tőle, mi fenyegeti leginkább a kultúrájuk fennmaradását: „Egy szóban? 
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Greenpeace.” Nyilván a halászatra és fókavadászatra épülő egész hagyományos világukra 
gondolt.) Az Earth First! nevű, még radikálisabb szervezet ugyan csak 1980-ban alakult, de 
alapítója, Dave Foreman korábban a yippie-mozgalomban vett részt, amely az 1968-as chicagói 
tüntetések főszereplője volt (ld. az első fejezetet), és a hippimozgalommal ellentétben nem 
erőszakmentesen kívánta átformálni a politikai és társadalmi valóságot. Az Earth First! már 
nevében is jelzi, hogy a Föld fontosabb, „előbb van”, mint az ember, és aki ezt nem veszi 
tudomásul, azzal szemben akár merényletekkel (pl. levélbombákkal) is fel lehet venni a harcot. 
 
Nem arról van szó persze, hogy minden mélyökológus terrorista, de tény, hogy a mélyökológia 
átfogó támadást intéz a modernitás ellen: nemcsak a kapitalizmust utasítja el, hanem a jelenlegi 
politikai rendszert, sőt ennek filozófiai alapjait is. (Jellemző példa, amikor Hans Jonas még a 
szocialista rendszer bukásának előestéjén is arról fantáziált, hogy ezek az országok centralizált 
irányításuknál fogva jobban tudják védeni a természetet, mint nyugati társaik.) Olyan neves 
szerzők, mint Mary Midgley (1919-ben született, és e sorok írásakor még életben van!) ki is 
fejtik, hogy a „társadalmi szerződés” eszméje, amelyen egész nyugati társadalmunk alapul, a 
lehető legrosszabb, hiszen azt az érzést kelti, mintha csak az emberekkel szemben lennének 
szerződéses kötelezettségeink, a nem-emberi világgal szemben nem. (Pedig ez a nem-emberi 
világgal szembeni felelősségérzet ott lappang mindenkiben, csak el van nyomva, ahogyan azt 
híres Robinson Crusoe-parafrázisa is kifejti, lásd Luc Ferry, i.m. 151-153. oldal.) 
 
Át kell tehát lépni az emberi határokat, és ezt Michel Serres meg is teszi 1990-es A természeti 
szerződés című művében, amely Rousseau Társadalmi szerződésének mintájára a természetet 
is „szerződő félnek” tekinti, amely beszél, cselekszik (például ha jól bánnak vele, akkor az 
almafa ad termést, ha nem, akkor nem), vagyis a szó szoros értelmében személy. Ahogyan a 
társadalmi szerződés megszegése is indoka lehet forradalmi erőszaknak, úgy az embereket is 
kényszeríteni lehet a természettel kötött „hallgatólagos szerződés” betartására: mint láttuk, a 
Greenpeace vagy az Earth First! sem zárta ki az erő alkalmazását, de Jean Brière például 
kötelező fogamzásgátlást vezetne be a világ fejletlenebb részein, James Lovelock, a híres Gaia-
elmélet megalkotója pedig 500 millió emberben maximálná a világ lakosságát (hogy miként 
szabaduljunk meg a jelenleg már 7 milliárd főnyi feleslegtől, azt persze homályban hagyja, ld. 
Luc Ferry, i.m. 173-174. oldal). 
 
Hogy ezek a gondolatok mennyire elterjedtek az 1960-as évek óta, azt hadd illusztráljam egy 
olyan világhírű magyar esetén, aki persze nem volt „mélyökológus”, mégis sok hasonló ötletet 
fogalmazott meg. Gábor Dénes, aki a holográfia kidolgozásáért fizikai Nobel-díjat kapott, 
Találjuk fel a jövőt! című 1963-as (magyarul 2001-ben megjelent) könyvében például azt 
javasolta, hogy az ország lakosainak IQ-járól központi nyilvántartást kell vezetni, és a 
családonként engedélyezett gyermekszámot az IQ alapján kellene megszabni. Pozitívan 
értékelte azt is, hogy a Szovjetunió mesterségesen (?) korlátozza a termelést, és nem akar (?) 
minden polgárának autót biztosítani…      
 
A kapcsolat a diktatórikus és antihumanista eszmékkel történetileg is fennáll: nem véletlen, 
hogy Európa első Állatvédelmi Törvényét a náci Németországban alkották meg 
(Tierschutzgesetz, 1933) majd ennek nyomán a Birodalmi Természettörvényt is 
(Reichsnaturgesetz, 1935). Hitler saját szavaival: „Az új birodalomban nem lehet többé 
állatkínzás!” Mindez nem véletlen: az antihumanizmus, a természetesség kultusza a kultúrával 
szemben (ahogyan Hanns Johst írta: „ha azt hallom, kultúra, kibiztosítom a Browningomat”) 
minden erőltetett párhuzam nélkül is magyarázza a „zöld” és a „barna” gondolkodás hasonló 
törekvéseit.  
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10. Ökofeminizmus 
 
A mélyökológiát tehát a racionalitással és a hagyományos kultúrával szembeni bizalmatlansága 
szinte predesztinálja arra, hogy a feminizmus hasonló (inkább második hullámtól kezdődő) 
törekvéseinek társa legyen. 
 
Az ökológia és a feminizmus összekapcsolásának előfutáraként leginkább Françoise 
d’Eaubonne nevezhető meg, aki az 1960-as években alapította meg a Nők Felszabadításának 
Mozgalmát (MLF), amelyen belül már létezett egy „Ökológia és feminizmus” nevű csoport, 
majd ő alkotta meg magát az „ökofeminizmus” szót is az 1974-es Feminizmus vagy halál című 
írásában. (Ugyanebben az évben egyébként részt vett a Forradalmi Akció Homoszexuális 
Frontjának megalapításában is.)  
 
Az ökofeminizmus átfogó meghatározását azonban inkább Ariel K. Salleh 1984-es Mélyebben 
a mélyökológiánál (Deeper than Deep Ecology) című művéhez szokás kötni, amely kifejti, 
hogy a nőgyülölet és a természetgyűlölet közös tőről fakad: vagyis a fő baj a nyugati 
gondolkodással nem is az, hogy emberközpontú (antropocentrikus), mint a mélyökológia 
állítja, hanem az, hogy férfiközpontú (androcentrikus). A későbbiekben az ökofeminizmust 
egyre nyíltabban kötötte a marxizmus egy posztmodern válfajához, amelyről később még lesz 
szó: ilyen típusú művei az Ökofeminizmus mint politika: természet, Marx és a posztmodern 
vagy az Ökoszocialista kiáltvány. Hasonlóan fontos szerző még Karen J. Warren, neki is 
leginkább az 1987-es Feminizmus és ökológia: kapcsolódások című könyve.  
 
A különböző ökofeminista szerzők – ízlésük szerint – különböző korokra és filozófiai 
nézetekre vezetik vissza a nő- és természetgyűlölő férfiközpontú gondolkodás születését. Az 
egyik fő vádlott Platón és az ő (rendkívül felületesen rekonstruált) dualizmusa. A vád szerint 
Platón két részre osztja a világot: szellemire és anyagira, lélekre és testre, értelemre és 
érzelemre, emberre és állatra, férfira és nőre, transzcendensre és immanensre (kb. túlvilágira 
és evilágira). 
 
SZELLEM   ↔ ANYAG 
LÉLEK   TEST 
ÉRTELEM   ÉRZELEM 
EMBER   ÁLLAT 
FÉRFI    NŐ 
TRANSZCENDENS  IMMANENS 
 
Nemcsak felosztja azonban a világot, hanem szembe is állítja egymással a részeket, és persze 
mindig az első oszlop tagjait tekinti „felsőbbrendűnek”, amelyek csak mintegy eszközül 
használják a másik oldalt. Végső fokon tehát a férfias „kultúra” és a nőies „természet” 
ellentétével van dolgunk, és tekintettel Platón óriási hatására (egy filozófiai aforizma szerint 
az egész filozófiatörténet csak „lábjegyzet Platónhoz”), ez a gondolkodás fertőzi elménket ma 
is.  
 
A másik lehetséges főbűnös a 17. századi Descartes, akit az ökofeminizmus mint az újkori 
természettudományos világkép, a mechanizmus egyik legfontosabb megalapozóját kárhoztat. 
Tény, hogy a tudomány a kora újkortól kezdődően a természetet a mechanika mintájára fogta 
fel, az emberrel szemben egyfajta gépezetnek tekintve, amelyen uralkodni kell, és ennek az 
uralomnak az eszköze a technika. Ezzel volna ellentétes az ökofeministák által ajánlott, 
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szerves, személyes kapcsolat a természettel, amely azt nem alávetett tárgyként, hanem egyenlő 
társként kezeli. 
 
A harmadik magyarázat már nem köthető konkrét filozófusokhoz, hanem a férfiak közös 
biológiai adottságaiból indul ki. Eszerint, mivel a férfi nem szül gyermeket, és így soha nem 
érezhet közvetlen kapcsolatot egy másik emberrel, mintegy „pótcselekvésként” fordul érzések 
helyett a gondolkodáshoz. Illetve, mivel nem tud életet adni, s így semmi sem mérsékli a 
haláltól való rettegését, ezért keres vigaszt a természetfelettiben, vagyis a vallásban. 
 
Ha jól figyelünk, ez már az egész eddigi történelem és gondolkodás teljes kritikája, amely 
leleplezi és elutasítja a filozófia és a tudomány minden korábbi vívmányát, beleértve az olyan 
politikai eszméket is, mint például az emberi jogok, illetve megérdőjelezi azt is, hogy létezik 
történelmi fejlődés, hiszen mindarról, amit eddig annak gondoltunk, kiderül, hogy inkább 
hanyatlás vagy legalábbis torzulások története. 
 
Ebben a misztikus – és nagyon is nagy – narratívában aztán a nő jelenik meg mint megváltó: a 
nő ugyanis (1) a szaporodási ciklus, a menstruáció miatt még ha akarna sem tudna elszakadni 
a természeti körforgástól; (2) mivel maga is nőtől születik, egyedül ő képvisel folytonosságot 
a világban: a nők lánca folyamatosan végighúzódik az emberiség történelmén, miközben 
minden férfi születése egy-egy törés ebben a láncban. 
 
Mindez természetesen egy posztmodernben gyökerező, de végeredményben a posztmodernnel 
teljesen szembeforduló ideológia. Először is súlyosan esszencialista, hiszen úgy kezeli a női 
„lényeget”, mint valami örökkévaló és változatlan adottságot, amellyel szemben már a késői 
feminizmus és a queer-elmélet is fellépett. Másodszor, ahogyan például a liberális feminista 
Elisabeth Badinter megfogalmazta, az ökofeminizmus valójában tagadja a nő szabadságát, 
hiszen teljesen a természet rabszolgájaként tekint rá: mintha csak azért szabadította volna fel a 
nőket a társadalmi elnyomás alól, hogy egy még súlyosabb, mert végképp megváltoztathatatlan 
„természeti elnyomásnak” vesse alá őket. 
 
 
11. Posztmarxizmus 
 
(Az itt következő összefoglalás „Kommunizmus a harmadik évezred számára?” címmel jelent 
meg a Századvég folyóirat 2014-es „Ideológia” számában. A pontos hivatkozásokat ld. ott.) 
 
A kommunista elmélet halálát sokan már a kommunista gyakorlat látványos összeomlása előtt 
biztosra vették. Haldoklása, mint mondják, hosszú volt és fájdalmas: a sztálini – de voltaképpen 
már a lenini – idők egységesítő ortodoxiája, majd a hidegháború szavakban ideologikus, de 
valójában mélységesen realista nagyhatalmi politizálása, és végül az úgynevezett enyhülés 
korszakának ebből fakadó ideológiai kiüresedése még a baloldali értelmiség nagy része 
számára is előbb vagy utóbb lehetetlenné tette a kommunizmussal való – mondjuk így – 
„kreatív” azonosulást. 
 
Az elmélet újjáéledése azonban mára kétségbevonhatatlan tény, legfeljebb arról oszlanak meg 
a vélemények, hogy az egyesek számára riasztó, mások számára örvendetes esemény mikor 
következett be. Ha újjáéledésen nem pusztán egyes szerzők elszigetelt próbálkozásait értjük – 
ebben az értelemben a folytonosság sohasem szakadt meg –, hanem a mozgalommá 
szerveződést, akkor sem szenvedünk hiányt emblematikus dátumokban. A kommunizmus 
újrameghatározásának szentelt londoni konferencia 2009-es megrendezése egészen 
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bizonyosan ilyen dátum; az előadásaiból összeállított 2010-es kötet, A kommunizmus eszméje 
pedig ennek megfelelően átfogó képet nyújt a mozgalom és ideológiája legfontosabb 
képviselőiről (Douzinas–Žižek 2010). A kötet élén szereplő Alain Badiou vitathatatlanul a 
kommunizmus első számú mai teoretikusa, a kötetet záró Slavoj Žižek pedig Badiou fiatalabb, 
bár olykor kritikus tanítványaként a kommunizmus alighanem leghatásosabb népszerűsítője a 
kortárs posztmodern kultúrában. Kettejük között olyan, zömmel európai, kisebb részben 
amerikai szerzőket találunk, mint a francia Jacques Rancière, Jean-Luc Nancy és Judith Balso, 
az olasz Antonio Negri, Alberto Toscano és Gianni Vattimo, a belga Bruno Bosteels, a görög 
származású, jelenleg az Egyesült Királyságban élő Costas Douzinas, a brit Terry Eagleton, a 
kanadai Peter Hallward és az amerikai Susan Buck-Morss. 
 
Hasonlóan fontos állomás a 2010-es berlini, de még inkább a 2011-es New York-i konferencia 
(Kommunizmus: egy új kezdet), amelynek előadásai a közelmúltban, 2013 májusában jelentek 
meg az előbbi kötet folytatásaként, A kommunizmus eszméje: a második kötet címmel (Žižek 
2013).  A kötet Badiou, Žižek, Bosteels és Buck-Morss írásain kívül olyan szerzők 
tanulmányait tartalmazza, mint a francia Étienne Balibar és Emmanuel Terray, a német Frank 
Ruda vagy az amerikai Jodi Dean és Adrian Johnston. Habár az említettek nem mindegyike 
azonosítható minden megszorítás nélkül kommunistaként, és főleg nem hagyományos 
marxistaként, ám rokonszenvük a kommunizmus és annak is marxi eredetű válfaja iránt 
nemcsak tagadhatatlan, de önként vállalt elköteleződés. 
 
Aligha véletlen, hogy a fenti szerzők műveinek magyar nyelvű kiadásai is az elmúlt években 
kezdtek megjelenni: 2009-ben Rancière Esztétika és politika című könyve, 2010-ben Badiou-
tól A század, 2011-ben Žižek A törékeny abszolútuma, 2012-ben pedig Balibartól a Marx 
filozófiája, illetve ismét csak Badiou-tól a Szent Pál, az egyetemesség apostola. (2016-ban 
ezekhez járult Žižek Zűr a paradicsomban-ja.) 
 
Az emblematikus dátumok persze legfeljebb eligazítással szolgálnak, nem sokat mondanak a 
mélyebb összefüggésekről. A következőkben először néhány ilyen összefüggésre kívánok 
címszavakban utalni –  a címszavakat a fenti összefoglalásból merítve –, mielőtt rátérnék az 
összefüggések tágabb kontextusára. A tágabb kontextus ez esetben nem csupán a kommunista 
hagyományt foglalja magába, hanem azt az ellentmondásos viszonyrendszert is, amely 
napjaink kommunista ideológiáját (ideológiáit) a fennálló politikai-gazdasági rend, sőt 
általában a nyugati modernség egyéb kritikáihoz fűzi. A következtetést röviden megelőlegezve 
arról van szó, hogy a kommunizmus újjáéledése, hosszú távú sikere vagy sikertelensége nem 
kizárólag saját inherens szellemi erejének függvénye, és nem is csak annak, hogy a fennálló 
rend miként képes a kommunista kihívásra reagálni, hanem annak is, hogy miként képesek erre 
azok, akik a fennálló rend bírálatában a kommunizmus riválisai. 
 
Módszertani szempontból annyit szeretnék előrebocsátani, hogy a címszavak csupán az 
elsődleges tájékozódást hivatottak megkönnyíteni. A tárgyalás nem terjed ki minden lehetséges 
témára és még kevésbé minden felsorolt szerzőre; egyesek azonban –  elsősorban Badiou és 
Žižek – nem csupán a fenti kötettekben szereplő cikkeik, hanem egyéb írásaik révén is terítékre 
kerülnek. 
 
A történelem problémája 
 
Kezdjük ott, hogy az első konferencia 2009-es dátuma sem véletlen. Ahogy Bruno Bosteels 
utal rá, a konferencia többek közt a berlini fal leomlásának huszadik évfordulójára „félszívvel” 
emlékező ünnepségekkel szemben akart alternatívát felmutatni (Bosteels 2011a, 2). 
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Másképpen szólva: abból a feltevésből kiindulva fogalmazta meg magát, hogy húsz év alatt a 
rendszerváltozások optimista narratívája – már amennyiben a „történelem vége” liberális–
hegeliánus narratíváját optimistának tartjuk – kifulladt, önbizalma megingott, és időközben 
felnőtt egy olyan nemzedék, amelynek számára a kommunista múlt bűneire való hivatkozás 
nem fedheti el többé a kapitalista jelen visszásságait. Maga Badiou is számtalanszor utal arra, 
hogy a parlamentáris demokrácia és a totalitarizmus szembeállítása egyike azon hamis 
dichotómiáknak, amelyekkel a hidegháború utáni kapitalizmus önmagát igazolja, miközben a 
valóságosan létező frontvonalak ma egészen máshol, a tőke személytelen logikája, 
barbarizmusa és a személyiség még mindig megvalósításra váró felszabadítása között 
húzódnak (Badiou 2005, 70; Bosteels 2011b, 261). Nem pusztán taktikai megfontolás tehát 
arra számítani, hogy az új nemzedék „úgysem emlékszik” a kommunizmus bűneire, hanem 
annak tudatosítása, hogy a történelem folytatódik. Badiou már az ezredforduló idején is a XX. 
század lezárásáról és egy új korszak nyitányáról tartott előadásokat a párizsi Nemzetközi 
Filozófiai Kollégiumban (ezek összefoglalása a magyar nyelven is olvasható A század), egyik 
legújabb könyvének pedig már a címe is A történelem újjászületése (Badiou 2012a).  
 
Kommunizmus a történelemben  
 
A kommunizmus persze, éppen a történelmi haladás téziséből következően, ma korántsem 
azonos azzal, amit Marx –  legalábbis A tőke rendszeralkotó szerzője –  mondott, és még 
kevésbé azzal, amit az úgynevezett „létező szocializmus” megvalósított.  (A posztmarxizmus 
lényege, hogy „nem-esszencialista marxizmus”). A kommunizmus újrameghatározása,  a  „mit  
nevezünk  valójában  kommunizmusnak?” kérdése  azért  vethető  fel egyáltalán, mert napjaink 
kommunistái a marxizmust nem rendszeres politikai filozófiaként, hanem elsősorban a fiatal 
Marxra  és  az  1844-es Gazdasági-filozófiai  kéziratokra  visszamenő kritikai gondolkodásként 
határozzák meg, amelynek célja sokkal inkább egy „általános-nembeli kommunizmusról”, egy 
állam nélküli, tökéletesen szabad és egyenlő társadalomról való elmélkedés, mintsem konkrét 
politikai program (Badiou 2005, 79–80). Ebből a szempontból a Szovjetunió és annak csatlós 
államai vagy a Teng Hsziao-ping utáni Kína államkapitalista rendszerek, egypárti diktatúrák 
által fenntartott piacgazdaságok. Ha történeti példákat keresünk a reálisan létező 
kommunizmusra, akkor ezeket inkább Spartacus felszabadított rabszolgái, a német 
parasztháborúk, a párizsi kommün vagy az 1968-as párizsi diáklázadásokat inspiráló kínai 
kulturális forradalom szolgáltatja (Badiou 2009, 72). 
 
1968 
 
A párizsi diáklázadások említése korántsem véletlen.  Az új kommunizmus abban az 
értelemben nagyon is régi, hogy hangadóinak többsége 1968-ból jön.  Maga  Badiou  a  
franciaországi  események  idején 31  éves,  és  a  következő  évben  alapítja  meg  társaival  a  
Franciaország Kommunistáinak  Marxista–Leninista  Uniója  nevű,  egyébként  –  nem tévedés 
– maoista  szervezetet;  Žižek  ugyanebben  az  időben  19  éves egyetemista Ljubljanában; 
Rancière, Nancy és Balibar húszas éveikben járó fiatal értelmiségiek Párizsban; Negri a 
Munkáshatalom nevű szervezet alapítója Olaszországban, Vattimo a Radikális Párt tagja 
ugyanekkor, Douzinas pedig egyetemista Görögországban, ahonnan majd 1974-ben emigrál 
Angliába. 
  
Fontos leszögezni, hogy a résztvevők többségének közös 1968-as előélete nem puszta életrajzi 
egybeesés, hanem az identitás meghatározó része. Az 1968-as eszmékhez, pontosabban 
magához a forradalmi radikalizmus eszméjéhez való töretlen hűség magyarázza például 
Badiou mérhetetlen ellenszenvét mindazokkal szemben, akik a „balos” eszmékből 
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kiábrándulva az egész forradalmi hagyomány felülvizsgálatára tettek kísérletet, különösen az 
1789-es forradalom kétszáz éves évfordulója kapcsán Franciaországban. Így lesz Badiou 
szemében a történész François Furet a „thermidoriánusok”, tehát a jakobinusokat megbuktató 
„jobboldali ellenforradalmárok” mai utóda; híven ahhoz a terminológiához, amely a 
radikalizmussal szembeni minden bírálatot a forradalom elárulásával és minden mérsékelt 
baloldaliságot a jobboldalisággal azonosít (Badiou 2005, 139). 
 
A posztmodern 
 
1968 persze nem csupán az állítólagos jobboldali–ellenforradalmi visszarendeződésnek nyitott 
utat, hanem legalább ennyire a nehezen körülírható, a jobb-  és baloldal hagyományos 
kategóriáiban nehezen elhelyezhető posztmodernnek is.  Amikor Jean-François Lyotard, aki 
semmivel sem kevésbé volt 1968 örököse, mint Badiou, a posztmodernt „a nagy 
elbeszélésekkel szembeni bizalmatlanságként” határozta meg, nemcsak a tudományos 
racionalitás vagy a jóléti kapitalizmus narratíváját nyilvánította hiteltelennek, hanem a 
társadalmi fejlődés marxista ideológiáját is (Lyotard 1993, 8–9). Jacques Lacan pedig, aki nem 
örököse, hanem pszichoanalitikus filozófiája révén inkább inspirálója volt az 1968-as 
mozgalomnak, gúnyosan jegyezte meg, hogy a diáklázadás ideológiája csupán egy másik 
domináns figurával kívánta felváltani a régit: „Amire önök, forradalmárok vágynak, az egy 
»úr«. Meg fogják kapni.” (Lacan 2007, 207.) De ugyanezt fogalmazta meg közérthetőbb 
formában John Lennon is, amikor a Beatles Forradalom című dalában már 1968-ban azt 
énekelte, hogy aki Mao elnök képével menetel, az úgysem ér el semmit senkivel. 
 
Habár 1968-at szokás politikai értelemben hatástalan vállalkozásnak tekinteni, és elsősorban a 
kultúra vagy az életforma forradalmaként jellemezni (Hahner 2008, 48–49), az utóbbi 
óhatatlanul meghatározza a politikai gondolkodás közegét is, amelyben a kommunizmus 
képviselőinek meg kell jelenniük. A nagy narratívák helyét elfoglaló kis narratívák végtelen 
szaporodása, a hagyományos tekintélyek és társadalmi szerepek megkérdőjeleződése, a 
„csődöt mondott komolysággal” szemben a szórakozás életformává válása nem hagyta 
érintetlenül a politika mezejét sem; s ha Žižeket a posztmodern tömegkultúra szereplőjeként 
jellemeztük, akkor ez nem csupán stiláris értelemben igaz, hanem mélyebb, tartalmi rokonságra 
is utal a posztmarxista és a posztmodern gondolkodás között. Ami a stílust illeti, Žižek 
népszerűségének titka az a közismert könnyedség, ahogy a filozófiai elemzés, a politikai 
pamflet, a pszichoanalitikus és az irodalmi esszé vagy adott esetben a viccmesélés műfajait 
váltogatja. Csak egyetlen jellegzetes példát említve: az Irak: a kölcsönkért edény című kötet 
egy freudi viccel vezeti föl az aktuálpolitikai témát, a 2003-as iraki katonai beavatkozás 
bírálatát, amely azután lazán összefűzőt politikaelméleti eszmefuttatások után (a 
liberalizmusról, a radikalizmusról és az utópizmusról) Kantig, Hegelig és Nietzschéig ível; 
miközben továbbra is Oprah Winfrey-től Winston Churchillig és Woody Allentől II. János Pál 
pápáig terjedő szórakoztató anekdoták illusztrálják a filozófiai mondanivalót. 
 
Fontosabb azonban, hogy a stiláris elemeken túl mennyiben adósa Žižek – és nemcsak ő, 
hanem mestere, Badiou is – tartalmi értelemben a posztmodern gondolkodásnak.  A metafizikai 
alapok elvetése, ezen belül is elsősorban az embernek, mint metafizikai kategóriának 
(meghatározott természetű szubsztanciának) az elutasítása, és az ebből következő végtelen 
pluralizmus (minden szubjektum az, amivé lesz, és nem valami olyasmi, ami van), 
egyértelműen a posztmodernhez kapcsolják a jelenkor kommunistáit.  A kapcsolat azonban 
legalábbis ellentmondásos. Mivel a meghatározottságtól való mentesség – legyen ez akár 
metafizikai, akár biológiai, akár társadalmi meghatározottság – megkérdőjelezhetetlen tétel, 
ezért: (1) a posztmarxista teoretikus egyet  fog  érteni  a  posztmodernnel  a  természetjog,  a  
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liberális  szabadságjogok, a parlamentáris demokrácia és számos más, napjainkban 
univerzálisnak tekintett politikai elv elutasításában; (2) egyet fog érteni a posztfeministával és 
a radikális genderteoretikussal nemcsak a hagyományos nemi szerepek és az ezeken alapuló 
családfogalom elutasításában, de magának a „nem” fogalmának a megkérdőjelezésében is; (3) 
valamint egyet fog érteni minden olyan megközelítéssel, amely elutasítja az olyan partikuláris 
meghatározásokat is, mint a nemzeti, kulturális vagy vallási identitás. Egyetlen tömör 
passzusba sűrítve Badiou így fogalmazza meg mindezt a Metapolitika demokráciáról szóló 
fejezetében, ahol a „valódi” demokrácia ismérveit sorolja a jelenlegi „kapitálparlamentarista” 
demokráciával szemben:  
 

„A demokrácia őrzi meg a politikát a rendeltetésének megfelelő univerzalitás 
birodalmában. Ez garantálja, hogy minden olyan megnevezés, amely a faji vagy 
a szexuális jellemzők, a hierarchia és a társadalmi helyzet vagy az olyan 
problémák terminusaiban megfogalmazott kijelentésekben nyilvánul meg, mint 
hogy »bevándorlási probléma van«, megszünteti a politika és a demokrácia 
kapcsolatát. A »demokrácia« azt jelenti, hogy a »bevándorló«, a »francia«, az 
»arab« és a »zsidó« nem lehetnek politikai szavak, mert ennek katasztrofális 
következményei volnának. Ezek a szavak ugyanis, és számos más hasonló, a 
politikát szükségszerű módon az államhoz kapcsolják, magát az államot pedig 
annak legalacsonyabb és legelemibb funkciójához: az emberek nem 
egyenlőségelvű lajstromozásához.” (Badiou 2005, 94.) 

 
A fenti idézet azonban már önmagában is jól mutatja a posztmodernhez való viszony 
ellentmondásosságát. A liberalizmus és a konzervativizmus kategóriáit egyaránt nyelvi 
konstrukcióként (adott terminusok és az azokat használó kijelentések függvényeiként) leplezi 
le, ami hamisítatlan posztmodern gondolat; ám eközben legalább ennyire szemben áll a 
posztmodern mindent relativizáló, az univerzalitást egészében tagadó attitűdjével. Hogy 
milyen univerzalitás az, amely nem egységesítő ugyan, de mégis képes meghaladni az 
identitáspolitikák partikularizmusát, az elmélet alighanem legnehezebben követhető része.  
Badiou maga egy egész könyvet szentelt a témának: a már említett, magyar nyelven is 
hozzáférhető Szent Pál, az egyetemesség apostola címűt, amely természetesen a Galatáknak írt 
levél „Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő” (Gal 3:28) 
kijelentését radikalizálja, annak vallási tartalma nélkül. Ez az egyetemesség Badiou 
olvasatában nem valamilyen közös emberi lényeg nevében utasítja el az identitáspolitikák 
partikularizmusát, hanem az „univerzalizálható szingularitás” nevében. Miközben igaz marad 
a posztmodern antihumanizmus tétele, mely szerint nem beszélhetünk többé az emberről, 
csupán egyes szubjektumokról, még az sem volna helyes, ha ez utóbbiak létezéséről 
beszélnénk, hiszen nem léteznek, hanem keletkeznek, és a radikális politika feladata éppen az, 
hogy keletkezésüket – megjelenésüket a politikai térben – az állammal szemben lehetővé tegye: 
 

„A politika a meglepetések reménye körül szerveződik, tökéletes ellentétben a 
reprezentációkkal; üres helyeken kísérletezik, számot vetve a végtelen 
szingularitásokkal. Aktív gondolkodás, amely egyszerre kifinomult és szívós; 
amelyből a prezentatív összefüggés minden formájának materiális kritikája 
ered, és amely az űr szélén mozgósítja a homogén multiplicitásokat az állam 
heterogén rendje ellen, amely megjelenésüket megakadályozni hivatott.” 
(Badiou 2005, 77.) 

 
Ami különösen nehézzé teszi hasonló szövegeinek követését, az a marxista, a posztmodern és 
a matematikai zsargon keveredése: Badiou ontológiája ugyanis – a posztmodernnek nincs 
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ilyenje –, amelyet nagy elméleti trilógiája, A szubjektum elmélete, a Lét és esemény, illetve a 
Világok logikája fejt ki, a halmazelmélet felől vezeti le a végtelenszer végtelen létező (a 
szubjektum maga is végtelen, és végtelen számú van belőle) bonyolult teóriáját. Habár 
kérdéses, hogy ez a teória egyáltalán szükséges-e a politikai elvek megértéséhez, annyi 
mindenképpen leszűrhető belőle, hogy az „új” marxista gondolkodás ugyanúgy nem tud 
lemondani az egyetemesség, a tudományosság és az igazság kategóriáiról, ahogyan a „régi”; 
ami azonban folyamatos feszültségben áll azzal az igénnyel, hogy integrálja magába a 
posztmodern korábban említett vívmányait. 
 
A Nyugathoz való viszony 
 
Hasonlóan ellentmondásos a viszonya a mai Európával és Észak-Amerikával.  Ahogy a 
bevezetőből kitűnt, a szűkebb kör képviselői Žižek kivételével mindannyian nyugat-európaiak 
vagy amerikaiak, bár a periférián természetesen egyre nagyobb számban jelennek meg a latin-
amerikai antiimperializmus vagy az afrikai és ázsiai posztkolonializmus képviselői. Mindez 
azonban nem változtat a tényen, hogy a Nyugat kritikája maga is nyugati eszméken alapul: a 
marxizmus egyetlen, mégoly újszerű formája sem hagyhatja figyelmen kívül a tényt, hogy 
végső soron egy XIX. századi német filozófusra hivatkozik. Az egyetlen lehetséges kiút, ha 
egészében tagadja a Nyugat–Kelet vagy Észak–Dél dichotómiát, és – mint láttuk – az 
identitáspolitikák elvetésekor lényegében ezt is teszi. A nyugati imperializmus nem azért 
utasítandó el, mert nyugati, hanem azért, mert imperializmus; sőt Žižek szerint már az utóbbi  
is elfedi, hogy valójában nem az imperializmussal, hanem az annak alapjául szolgáló 
kapitalizmussal szembeni ellenállásról van szó (Žižek 2013, 194). Aki tehát a Nyugat-
ellenesség jegyében küzd akár a kapitalista gazdasági rendszer, akár az álságos parlamentáris 
demokrácia, akár a faji megkülönböztetés ellen, az maga is áldozatává válik annak a fogalmi 
keretnek, amelyet az ellenfél kényszerített rá. Könnyen megeshet, hogy végül a nyugati helyett 
egy keleti típusú kapitalizmus hívéül szegődik (lásd Kína); hogy a nyugati demokrácia helyett 
az Iszlám Államot veszi védelmébe; vagy önkéntelenül is tartósítja az őshonos–idegen 
megkülönböztetést, amikor a bevándorlók gondjait akarja jóhiszeműen orvosolni. Nem 
véletlen, hogy amikor Badiou politikai aktivitása 1985 után az Organisation Politique 
keretében éppen az utóbbi témát állítja középpontba, hangsúlyozottan nem a „bevándorlók”, 
hanem a hivatalos értelemben nem is létező, „iratok nélküli proletárok” (prolétaires sans 
papiers) kérdéséről beszél (Bosteels 2011b, 326). Bruno Bosteelsszel és Peter Hallwarddal 
folytatott beszélgetésében a Nyugat–Kelet megosztottságon felülemelkedő proletár 
internacionalizmus sajátos módon kapcsolódik össze az előző pontban említett ontológiával, a 
nem létező szubjektumok „megjelenésével” a politikai térben: 
 

„Mindezt tapasztalatilag igazolja minden igazi esemény: valami, aminek addig 
nem, vagy csak alig volt értéke a világban, hirtelen erős vagy éppen maximális 
intenzitású jelenlétre tesz szert az esemény által. Az esemény kérdésének 
lényege e megjelenésben valóban összefoglalható abban a gondolatban, hogy 
»semmik vagyunk, s minden leszünk«, az Internacionálé szavaival élve.” (I. m., 
345.) 

 
Miközben  tehát  egyetlen  percig  sem  kell  lemondanunk  arról,  hogy elítéljük  a  Nyugat  
gazdasági  hegemóniáját  és  katonai  intervencióit, vagy arról, hogy összekapcsoljuk ezeket a 
demokrácia jelenlegi nyugati gyakorlatával (lásd a „demokratikus ejtőernyősök” emlegetését, 
Badiou 2005, 78), az elítélés valóban radikális módja nem a Nyugat-ellenesség, hanem a 
kivonódás (subtraction) mindazon gondolkodási – posztmodernek számára: nyelvi – struktúrák 
alól, amelyek ismerik a Nyugat és Kelet elválasztását. Mindez  persze  rendkívül  kifinomult  
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(és  szívós,  lásd  fenn)  fogalmi munkát igényel, és kérdéses, hogy a német idealizmus és 
marxizmus vagy  a  francia  egzisztencializmus  és  posztstrukturalizmus  hagyományán kívül 
nevelkedett olvasó számára egyáltalán követhető-e. Badiou vagy Žižek amerikai népszerűsége 
ebben az értelemben majdhogynem rejtély:  az  imént  említett  „kivonódás”  vagy  
távolságtartás  egyik  legkülönösebb  vonása  ugyanis,  hogy  a  kortárs  angolszász  politikai  
filozófiát  meghatározó  analitikus  megközelítésekre  vagy  a  John  Rawls utáni  liberális–
kommunitárius  vitákra  jóformán  alig  utal.  Ha hozzátesszük, hogy még a jóindulatú amerikai 
megfigyelők is a neokommunizmus „közel értelmetlen” (close to nonsense) nyelvéről 
beszélnek (Pluth 2010, 166), akkor a magyarázatot nyilván máshol kell keresnünk. 
 
Intézményi háttér 
 
Természetesen nem arról van szó, hogy a neokommunizmus mai hatását kizárólag intézményi 
és strukturális okokkal lehetne vagy kellene magyarázni. Amire utalni érdemes, az pusztán 
annyi, hogy az ideológia mozgalommá szerveződése logikus módon vezetett a saját infrastruk- 
túra kiépüléséhez: könyvkiadók, folyóiratok, internetes portálok megjelenéséhez, közéleti és 
tudományos intézmények alapításához vagy már létező intézmények és intézményi pozíciók 
birtokbavételéhez. 
 
A puszta tény, hogy egyedül Badiou könyveiből 25 teljes angol nyelvű fordítás jelent meg 1999 
óta (jeléül annak, hogy a mozgalom elméleti megalapozása jóval korábban kezdődött, mint azt 
a bevezetőben említett emblematikus dátumok sejteni engedték), kellő bizonyítéka az 
infrastruktúra működőképességének. Aki ismeri a szóban forgó kiadók politikáját, azt aligha 
éri meglepetésként, hogy a 25 könyv közül tíz a New York-i Verso Booksnál jelent meg, amely 
„az angol nyelvű világ legnagyobb független radikális kiadójaként” határozza meg önmagát. 
A többi kiadó azonban nehezen gyanúsítható azzal, hogy kizárólag a radikális tábor szekértolói 
volnának: a Continuum hat könyvvel, a Polity hárommal, a Stanford University Press és a 
SUNY (State University of New York) kettővel szerepel a listán, nem számítva a Minnesotai 
Egyetem és a londoni Clinamen két korai kiadványát. 
 
Žižek műveinek listájától hely hiányában kénytelen vagyok eltekinteni: önálló könyveinek 
száma is jóval ötven fölött van, de ha hozzáadjuk azokat a műveket és válogatásokat is, 
amelyekben társszerző volt, akkor a számolás gyakorlatilag lehetetlenné válik. Ha csupán a 
legfontosabb angol nyelvű munkákra szorítkozunk, akkor annyi állapítható meg, hogy 1989 
óta – Žižek esetében a kelet-európai rendszerváltások nyilván jótékony hatással voltak a 
szlovén szerző kiadására is – több mint harminc ilyen jelent meg, amelyek közül 16-ot a Verso 
adott ki, kettőt a Continuum, de itt sem hiányoznak az olyan patinás kiadók, mint a Routledge 
(négy könyvvel), vagy az olyan amerikai egyetemek, mint  a  Massachusetts  Institute  of  
Technology,  a  Duke,  a  Michigani vagy a Washingtoni Egyetem. 
 
Más szerzők talán kevesebb angol nyelvű kiadással büszkélkedhetnek, de azért Étienne Balibar 
is felmutathat legalább fél tucat teljes fordítást, a Verso mellett a Routledge és a Princeton 
University Press gondozásában. Rancière-nek sincs oka panaszra, ám a legérdekesebb talán 
Jean-Luc Nancy esete, akit a Stanford University Press után (amely korábban nyolc könyvét 
adta ki) a New York-i Fordham Egyetem karolt fel, és egyedül 2008-ban négy könyvét 
publikálta angol nyelven, majd azóta még hatot. 
 
Nyilvánvaló, hogy a magyar Typotex Kiadó, amely Badiou, Žižek és Balibar négy könyvét 
adta ki eddig, szintén nem „kommunista kiadó”, és radikalizmusértelmezése is meglehetősen 
tág, amit jelez, hogy Radikális gondolkodók című sorozatában olyan nevek is szerepelnek, mint 
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például Alasdair MacIntyre, a Badiou által mélységesen megvetett (és a kommunizmussal 
semmi esetre sem összetévesztendő) kommunitarizmus képviselője. 
 
Az egyetemi háttér ma is nélkülözi a szó szoros értelmében „saját” intézményeket, de azért 
nem lehet véletlen, hogy Badiou, Žižek, Judith Balso vagy Jean-Luc Nancy hosszabb-rövidebb 
ideig a svájci European Graduate School, német nevén Europäische Universität für  
Interdisziplinäre Studien oktatói voltak, amelyen 1994-es megalapítása óta olyanok fordultak 
meg, mint Jean Baudrillard, Jacques Derrida, Giorgio Agamben, a genderteoretikus Judith 
Butler vagy a már említett Antonio Negrivel  közösen  jegyzett  Birodalom  (Žižek  szerint  „a  
XXI  század Kommunista kiáltványa”) szerzője, Michael Hardt. Hasonlóan fontos a londoni 
Birkbeck Institute for the Humanities, amely 2004-es alapítása óta (a „nemzetközi igazgató” 
címet viselő Žižekkel vagy a már szintén nevezett Douzinasszal) nem csupán a bevezetőben 
említett 2009-es konferencia rendezője volt, de programján ma is rendszeresen szerepelnek a 
marxista-posztmarxista filozófia és a kritikai elmélet témái; Žižek 2014 májusában tartandó 
előadásai éppenséggel A szubjektivitás materialista elmélete felé címet viselik. Az a tény, hogy 
a Birkbeck Institute ezzel együtt is nehezen nevezhető „kommunista” intézménynek (hogy 
mást ne mondjunk, korábbi vendégtanárai között a konzervativizmus olyan, Magyarországon 
is jól ismert képviselői szerepeltek, mint például Roger Scruton), valójában azt a megállapítást 
támasztja alá, hogy a kommunista gondolkodás a mai nyugati világban nem elszigetelt, 
belterjes jelenség, hanem a kortárs politikai diskurzus integráns része. 
 
Elméleti integráció 
 
Ahogy korábban jeleztem, a kortárs kommunista elmélet egyik leginkább figyelemre méltó 
vonása, hogy a liberális demokrácia kritikájában bőségesen támaszkodik olyan 
eszmeáramlatokra, amelyek a fennálló rend bírálatában egyébként inkább riválisai, mintsem 
szövetségesei volnának. A magyar olvasónak egyenesen az a benyomása keletkezhet, hogy 
Žižek vagy Badiou amolyan „keresztény kommunisták”, hiszen Žižek egyetlen magyar nyelvű 
könyvének már az alcíme is azt kérdezi, hogy „Miért érdemes harcolni a keresztény 
örökségért?”, Badiou két magyarul megjelent könyvének egyike pedig – mint láttuk – Szent 
Pált nevezi „az egyetemesség apostolának” (bár az eredeti cím ennél világiasabb: csupán az 
univerzalizmus „megalapozásáról” szól, lásd Badiou 1997).  
 
Ez a benyomás persze alig több a kiadói politika által keltett érzékcsalódásnál, de annyi 
igazságot azért tartalmaz, hogy a magukat egyébként megalkuvás nélkül materialistaként 
meghatározó szerzők elméleti és gyakorlati értelemben is készek együttműködni a liberális 
politika és a kapitalista gazdaság keresztény kritikusaival. Žižek esetében különösen 
szembeötlő, hogy számos elméleti írásában tér vissza a keresztény – sőt általában a vallási – 
elveknek a jelenkori „politikai korrektség” által elutasított radikalizmusára. A Passion in the 
Era of Decaffeinated Belief-nek már a címe is azért lefordíthatatlan, mert egyszerre utal az 
úgymond „koffeinmentes”, „light”, semmire sem kötelező liberális credo számára 
kezelhetetlen szenvedély, szenvedés, sőt passió közös fogalmára (Mel Gibson 2004-es filmje, 
illetve annak egyházi fogadtatása kapcsán, lásd Žižek 2004b); bizonyos értelemben még a 
vallási fundamentalizmust is védelmébe véve, ha nem is annak tartalma, de meggyőződésének 
komolysága felől. 
 
Ezek után abban sem kell semmi meglepőt látnunk, hogy Žižek több esetben szerepel olyan 
művek társszerzőjeként, mint a Monstrosity of Christ vagy a Paul’s New Moment (amelyeknek 
egyértelmű magyar fordítását adni megint csak lehetetlen: beszélhetnénk Krisztus 
szörnyűséges sőt szörnyszülött voltáról csakúgy, mint emberfeletti nagyságáról; Pál új 
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pillanatáról ugyanúgy, mint új lendületéről vagy jelentőségéről); ezeket a műveket Žižek 
olyanokkal együtt jegyzi, mint John Milbank, a „radikális ortodoxia” talán legismertebb 
anglokatolikus teológusa, a modernitás éppenséggel nem „haladó”, hanem vallási és erkölcsi 
értelemben mélységesen konzervatív kritikusa (lásd Davis 2009, Milbank–Žižek–Davis 2010). 
 
Ha visszatérünk a bevezetőnek arra a felvetésére, hogy pontosan mi magyarázza a kommunista 
elmélet feltámadását: saját inherens ereje, a megfelelő teoretikus reakció elmaradása vagy a 
fennálló rend egyéb kritikáival való összefonódása, akkor egy kellően komplex válasz az 
eddigiek összegzéséből már összeállítható.   
 
Sokak számára tűnik nyilvánvalónak, hogy a 2008-ban kezdődött világgazdasági válság 
elemzéséhez – ha eltekintünk a „vállalati kapzsiság” és más pszichológiai tényezők inkább 
érzelmi elutasításától – csak a marxizmus szolgáltat megfelelő elméleti alapot. A gazdaság 
primátusa a politikával szemben, a kizsákmányolás személytelen logikája (a felelősök 
hiábavaló keresése), a gazdagok és a szegények közötti szakadék további mélyülése mind 
egyes országokon belül, mind a fejlett és fejletlen országok között immár nem szorul külön 
bizonyításra, hanem olyan tapasztalat, amely mintegy visszamenőleg igazolja Marx 
meglátásait. Ez a tapasztalat ráadásul globális: a kommunista hajlamos az arab tavasztól az 
Occupy mozgalomig minden új társadalmi mozgalmat ebben az elméleti keretben elhelyezni. 
 
Az elmélet erőssége ugyanakkor – paradox módon – abból is származik, hogy tudatosan 
elutasítja konkrét megoldási javaslatok vagy bármilyen kommunista utópia felvázolását. Žižek 
– éppen a New York-i Occupyon tartott beszédében – a régi NDK-s viccet idézve beszélt arról,  
hogy a rendszer igazi bírálatát csak vörös tintával lehetne megírni, de ez a szín pontosan a 
jelenlegi rendszer hibájából nem áll rendelkezésre. Másképpen megfogalmazva, az elmélet 
forradalmi radikalizmusának vonzereje abban rejlik, hogy valóban forradalmi: nemcsak a 
jelenlegi rendszer fogalmait nem tudja és nem akarja használni, de még arra sem képes vagy 
hajlandó, hogy a korábbi forradalmak hagyományos terminusaiban fogalmazza meg magát, 
nem is beszélve az úgynevezett „létező szocializmus” történelmi példáiról. Mindez nyilván 
kihúzza a teoretikus reakció méregfogát (legyen az akár liberális, akár konzervatív reakció): 
egyrészt ugyanis teljesen irrelevánssá válik a sztálini Szovjetunió imperializmusára, a kelet-
európai pártállami rendszerekre, a kambodzsai népirtásra vagy az észak-koreai éhínségre  
hivatkozni,  hiszen  ezek  nem  kommunizmusok;  másrészt ugyanilyen hiábavaló az ezekhez 
képest „valódi” kommunizmus részleteiről  érdeklődni,  hiszen  ez  utóbbinak  lényegéhez  
tartozik,  hogy valami  sosem  látottat  kíván  megvalósítani.  Ahogy Félix Guattari és Antonio 
Negri már 1990-ben előre jelezték: a cél az, hogy „megmentsük a kommunizmus dicsőséges 
álmát a jakobinus misztifikációktól és a sztálinista rémálmoktól egyaránt” (Guattari–Negri 
1990, 19); amihez Jean-Luc Nancynak már csupán azt kellett hozzátennie, hogy a 
kommunizmus „egy olyan gondolkodás ősi neve, amely még teljes egészében eljövendő” 
(Nancy–Bailly 1991, 62, saját kiemelésem). Vagy ahogy részletesebben, ha nem is 
világosabban kifejti a fenti gondolatot, amely Bosteels szerint utóbb az egész 2009-es 
konferencia alapjául szolgált: 
 

„Nincsen modellünk, nincsenek mátrixaink arra, hogy rögzítsük vagy leírjuk.  
Sőt azt hiszem, hogy a példátlan és a hallatlan már soha nem jön el. De talán 
éppen, amikor minden jel hiányzik, akkor válik a hallatlan nemcsak 
lehetségessé, de valamilyen értelemben bizonyossá is.” (I. m., 393.) 

 
Hogy mennyivel kevésbé misztikus mindez, mint a kommunizmus jakobinus ideája, azt nem 
tisztem megítélni, de annyi nyilvánvaló, hogy elképesztően koherens módon áll ellen minden 
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falszifikációs kísérletnek. A korábbi pontokon újra végighaladva: a „mi a kommunizmus?” 
kérdésére adható legjobb válasz az, hogy eszme, és nem tény; ami azt is jelenti, hogy a 
történelemre való minden megtévesztő hivatkozás ellenére sem szorul történeti igazolásra, de 
nem is cáfolható történeti érvekkel. Az ellenfelek közül tehát a konzervatív van nehezebb 
helyzetben, mert a múltra mint „experimentális politikára” 13 való minden utalás elvéti célját 
egy olyan történelemfelfogással szemben, amely nem a valóságos, hanem az ideális történelem 
leírása, nem a múlt, hanem a „jövő történetírása” akar lenni. A konzervatív kritikus helyzetét 
tovább nehezíti, hogy miközben ma sem beszéli – és józan ésszel nem is beszélheti – a hatvanas 
években kibontakozott és azóta is tartó permanens társadalmi, kulturális vagy életforma-
forradalom nyelvét, éppen konzervatív voltánál fogva el sem utasíthatja egészében, mert 
különben könnyen abban a helyzetben találja magát, hogy be kell vallania: mára lényegében 
konzerválható értékek nélkül maradt. A kommunista ezzel szemben még saját 
ellentmondásaiból is képes hasznot húzni, amennyiben beszéli is a ’68-asnak vagy 
posztmodernnek nevezett nyelvet, és el is tudja határolni magát annak egynémely 
kijelentésétől; ami lehetővé teszi számára, hogy a radikalizmus látszatát fenntartva mégse 
rekesztődjön ki a mainstream dialógusból. 
 
Az intézményi hátszelet tekintve a fenti megfogalmazás valójában túlságosan is enyhe. Badiou 
könyveinek angol fordításait forgatva feltűnő, hogy ezek kiadását nemcsak a megvetett 
kapitalizmus könyvkereskedői karolták fel (meglehet, önpusztító módon), de az ellenséges 
állam is: a francia külügyminisztérium például a Metapolitika, a Polemika, a Század és a 
Második kiáltvány angol kiadásához járult hozzá, a kulturális tárca a Világok logikájához vagy 
Nancy műveihez, hogy csupán néhány, találomra kiválasztott példát idézzünk. Mindez persze 
magyarázható a kapitálparlamentarizmus végzetes vakságával, de tény, hogy ezek szerint 
nemcsak a posztmodern antipolitika képviselői, de a nyugati kormányzatok sem látnak semmi 
olyat a kortárs kommunista elméletben, ami saját eszméikkel összeegyeztethetetlen volna, nem 
is beszélve arról, hogy létükben fenyegetné őket. 
 
Visszatérve mármost arra a felvetésre, hogy vajon a kétségtelen problémaérzékenységnek, a 
vonzó radikalizmusnak és a biztonságot nyújtó kétértelműségnek ez a kombinációja valóban 
meghatározó szerepet fog-e játszani a politika jövőbeli alakulásában, vagy helyesebben, ez fog-
e meghatározó szerepet játszani, a kérdésre csak hipotetikus válasz adható. 
 
Ha  a  jelenlegi  politika  továbbra  is  elmulasztja,  hogy  reflektáljon saját alapjaira; ha a 
politikatudomány jellegzetes módon demokráciatudományként – ám valójában csak a 
demokrácia jelenlegi képviseleti formája tudományaként – határozza meg magát; és a politikai 
filozófia sem tesz egyebet, mint hogy ennek igazolását nyújtja (ráadásul a maga szűk 
értelemben vett analitikus módszertanával, amely eleve kizárja a más megközelítésekkel 
folytatott érdemi vitát), akkor az új kommunizmus előtt fényes jövő áll. Valódi  vetélytársa  
csupán  egy  olyan  típusú  politika  volna,  amely –  számot  vetve  azzal,  hogy  a  mai  nyugati  
társadalomban  igen  kevés konzerválható  maradt  –  legalább  olyan  gyökeresen  bírálná  a  
fennálló rendet, mint kommunista riválisa. 
 
Ez a kritika –  éppen, mert mélyebbről meríthet, mint a valójában kései liberalizmusként 
meghatározható posztmodern vagy az ehhez ellentmondásos módon kapcsolódó 
posztmarxizmus –  egyúttal szükségképpen gyökeresebb volna a fentieknél. Az azonban, hogy 
ez a megközelítés – Joseph de Maistre-t parafrazeálva – a korábban említett permanens 
forradalom ellenkezője vagy egy ellenkező irányú forradalom volna-e, már egy másik 
tanulmány tárgya lehetne. 
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12. Posztkolonializmus 
 
A „poszt” ideológiák között utoljára a posztkolonializmust tárgyaljuk. Megjegyzendő, hogy ez 
esetben sem pusztán időbeli kategóriáról van szó, a gyarmatosítás utáni gondolkodásról, hanem 
a gyarmatosítás logikájának és diskurzusának (gondolkodásmódjának és nyelvének) átfogó 
kritikájáról és dekonstrukciójáról.  
 
A „dekonstrukció” Jacques Derrida francia posztmodern filozófus fogalma, és a 
„destrukcióval” szemben, amely egyszerűen lerombolást vagy elpusztítást jelent, valami 
sokkal kifinomultabb eljárásra utal: arra, amikor egy fogalomról, szóról vagy intézményről 
(amelyet korábban természetesnek vagy magától értetődőnek hittünk) kimutatjuk, hogy 
valójában emberi-társadalmi konstrukció, és pusztán ezáltal hozzájárulunk a lebontásához, 
mintegy kihúzva alóla az addig megdönthetetlennek látszó alapot (ami nem zárja ki, hogy más 
alapokon újraépítsük). 
 
A posztkoloniális gondolkodás előfutára Frantz Fanon volt, aki pszichiáterként szembesült 
először az algériai háborúból menekült korábbi foglyok szenvedéseivel, és tapasztalatait A föld 
rabjai című 1961-es könyvében foglalta össze. (A könyv egyébként, számos korábbi példához 
hasonlóan, igazán csak 1968-ban „szólt nagyot”, és utána egy időre feledésbe is merült, 
mígnem a posztmodern kibontakozásával párhuzamosan később újra felfedezték.) A könyv, 
ahogy Fanon foglalkozásából és a könyv címéből (az Internacionálé kezdő sorára való 
utalásból: „Föl föl, ti rabjai a földnek”) is sejthető, Freud és Marx nyomdokain halad. Fő 
gondolata, hogy a kolonializmus dehumanizálja a „színesbőrűt”, nem csupán alacsonyabb 
rendű lényként kezelve, de ezt mintegy tudattalanul el is fogadtatva vele. A gyarmati uralom 
alól való felszabadulás tehát azt kell, hogy jelentse, hogy felszabadulunk a nyugati típusú 
gondolkodási sémák alól is: a Nyugatot nem szabad utánozni, hiszen ez esetben csak azt érnénk 
el, hogy pl. a külföldi kapitalizmus igája alól felszabadulva a saját kapitalizmusunk rabszolgái 
leszünk, ami még a gyarmatosítók kiűzése után is az ő uralmuk egyfajta látens továbbélését 
jelentené. Ezzel szemben létezik egy sajátos „afrikai út”, amely egy „új internacionalizmus” 
alapja lehet, és ennek akár erőszakkal is érvényt lehet szerezni. Az erőszaktól való félelem 
jogos, de ezért is a gyarmatosítók a felelősek: erőszakos elnyomásuk által ők tanították meg az 
elnymott népeket az erőszakra, tehát csupán azzal szembesesülnek, amit valójában ők 
kezdeményeztek. 
 
A posztkoloniális irodalom másik alapműve, Edward Saïd 1978-as Orietalizmus c. könyve az 
orientalisztika, tehát a „keleti tanulmányok” tudománycsoportját teszi radikális kritika 
tárgyává. Lényege, hogy a „Kelettel” foglalkozó tudományok maguk is az elnyomás eszközei 
(a kultúra politikai tényezővé válása, íme egy újabb posztmodern gondolat), amelynek már 
alapfeltevése is téves. A „Nyugat-Kelet” dichotómia (kettéosztás) azért téves, mert mind a 
Nyugat, mind a Kelet önmagában is összetett és sokféle, tehát az egységesítő narratívák 
valójában ezt a pluralitást fedik el (ez is hamisítatlanul posztmodern, lásd a 2. fejezetet). Ami 
különösen veszélyessé teszi a Nyugat-Kelet szembeállítást, az az, hogy a Nyugat általában mint 
a fejlett, a civilizált, a racionális jelenik meg, amihez képest még a legjóindulatúbb orientalista 
sem lát többet a Keletben, mint az elmaradottat (na jó, fejlődőt), a vadat (még azok is, akik 
pozitívan látják a Keletet, ezt a vadságot, ennek romantikáját ünneplik) és az irracionálist (jobb 
esetben „ösztönöst” vagy „érzelmest”). Az ilyen téves premisszákra alapozó tudományok 
mármost azért lehetnek politikai elnyomás eszközei, mert – a korábban már emlegetett Michel 
Foucault megállapítása szerint – a tudás kibogozhatatlanul összekeveredik a hatalommal, a 
tudás formáinak meghatározása mindenkor a hatalomgyakorlás aktusa is, és ha jól emlékszünk, 
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a 2. fejezetben hasonlót állított Lyotard is, amikor a tudományt a nagy, kirekesztő narratívák 
között sorolta fel. Saïd szerint a filológia, a nyelvtudomány, a történelem, a biológia, a 
politikaelmélet, a közgazdaságtan vagy az irodalomtudomány (sőt az irodalom) formájában 
egész „iparág” jött létre a „Kelet” (fére)magyarázására és elnyomására. Valahol itt keresendő 
az eredete annak, hogy a „nyugati”, a „fehér”, vagy az „európai” szavak mára bizonyos 
körökben egyértelműen negatív felhangot nyertek. 
 
Gayatri Spivak Beszélhetnek-e a szubalternek? (a szerző saját kifejezése az alárendeltekre, akik 
nem egyszerűen elnyomottak, hanem az őket uraló gondolkodási és nyelvi struktúráknak vetik 
alá magukat) című 1988-as műve szintén egy foucault-i fogalommal, az „episztemikus 
erőszakkal” operál. Az episztemikus erőszak (a görög episztémé tudást vagy ismeretet jelent, 
az episztemikus tehát a tudással vagy inkább megismeréssel kapcsolatost) azt jelenti, hogy a 
világot a hátrányos helyzetűek maguk sem tudják másképpen megérteni és főleg kifejezni, mint 
az uralkodó csoportok által meghatározott és rájuk kényszerített formában. Amikor például egy 
16. századi spanyol hölgy kérvénnyel fordult a hatóságokhoz, kérvényében saját magát is a 
szexizmus és a kereszténység „kulturális szűrői” által meghatározott módon alacsonyabbrendű 
nőként és alázatos keresztényként mutatta be, amit alkalmasint maga is elfogadott, de nem is 
állt rendelkezésére más mód, hogy akaratát érvényesítse. Az ilyen „szűrők” lebontása tehát a 
legfontosabb feladat, és ennek első lépése a Nyugat felszólítása átfogó önkritikára korábbi 
magatartása miatt. Ez a felszólítás ma nagyon is nyitott fülekre talál, és a Nyugat önostorozása 
„kulturális imperializmusa” vagy „eurocentrizmusa” miatt – elsősorban értelmiségiek, de 
olykor politikusok szövegeiben is – állandó jellemzője a posztmodern nyugati diskurzusnak. 
Kisebbségben vannak (és minden alkalommal heves vitát provokálnak) azok a vélemények, 
amelyek továbbra is a modern civilizáció nyugati eredetét és a Nyugat meghatározó, pozitív 
hozzájárulását hangsúlyozzák a világ fejlődéséhez (mint pl. Niall Ferguson Civilizáció című 
műve). Ennek népies megfelelői azok a jelszavak, amelyeket jobboldali radikálisok írnak ma 
pólóikra Amerikában: „Fehér vagyok, heteró, keresztény és konzervatív: hogyan tudnálak még 
megbotránkoztatni?” De a baloldalon sem mindenki felhőtlenül boldog a posztkolonializmus 
és más posztmodern diskurzusok által megalapozott identitáspolitikák elszaporodása láttán. 
Ahogyan Alain Badiou fogalmaz: „Micsoda kimeríthetetlen fejlemény a kereskedelmi 
beruházások számára a nők, a homoszexuálisok, a fogyatékosok, az arabok jelentkezése 
követelőző közösség és állítólagos kulturális szingularitás gyanánt! És a megkülönböztető 
vonások kombinációi micsoda gazdátlan kincset alkotnak! A homoszexuális feketék, a szerb 
fogyatékosok, a pedofil katolikusok, a mérsékelt iszlamisták, a nős papok, a fiatal 
környzetvédők, az elnyomott munkanélküliek, a kiöregedett fiatalok! Egy-egy új társadalmi 
imázs minden alkalommal új termékeket, különleges folyóiratokat, megfelelő kereskedelmi 
központokat, ’szabad’ rádióadókat, célzott hirdetési hálózatokat tesz indokolttá, és végül 
pompás ’nyilvános vitákat’ a legnagyobb nézettségű órákban” (Alain Badiou: Szent Pál, az 
egyetemesség apostola. Budapest: Typotex, 2012, 22-23). Az a kijelentés, teszi hozzá Badiou, 
miszerint csak egy arab értheti meg, hogy mi arabnak lenni, önmagában is katasztrofális, mert 
minden ellenkező törekvése dacára mégiscsak az emberi egyenlőséget és univerzalitást tagadja. 
  
Ironikus módon tehát maga a posztkolonializmus is nyugati, sőt európai minták átvétele, hiszen 
– mint láttuk – alapvető belátásai Derridára, Freudra, Marxra, Foucault-ra vagy Lyotard-ra 
mennek vissza. Mondhatnánk, a nyugatellenességet is nyugaton találták fel, ami a legyőzöttnek 
vélt kolonializmus utolsó, abszurdba hajó bosszúja a korábbi leigázottakon. 
 

* 
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Epilógus 
 
Nyitó fejezetünkre visszatérve: azért 1968-ból sem valósult meg minden. A politikai rendszer 
átalakítása közvetlen demokráciává továbbra is várat magára, bár kétségtelen, hogy a 
populizmus, tehát a népre való hivatkozás miden oldalon egyre inkább elhaparózik. A 
politikusoknak persze eszük ágában sincs átadni a hatalmat a népnek, sőt nagyon is kényelmes 
helyzetet teremt számukra a politikával szembeni növekvő közöny; ugyanakkor a „népet”, az 
„embereket”, az egyenlőséget ünneplő megnyilatkozások általánossá válása, és a „korrupt 
politikusok” szidalmazása maguknak a politikusoknak a részéről (= minden politikus korrupt 
csak én nem) mégiscsak azt mutatja, hogy a retorika szintjén a populáris demokrácia teljes 
győzelmet aratott, és ebben a jövőben sem várható változás. 
 
A média és különösen az információs technológia döntő politika-befolyásoló szereplővé való 
előlépése egyértelmű tény: ma már inkább az a kérdés, hogy lehet-e még kontrollálni ennek a 
valóban végtelen média-pluralizmusnak a negatív hatásait. A válasz egyre egyértelműbb nem: 
a technika további fejlődése az igaz és hamis, a jószándékú és félrevezető vélemények végtelen 
pluralizmusát fogja tovább erősíteni, és az eligazodás ebben a sokféleségben egyre kevésbé 
lesz lehetséges, a képek egyre inkább elfedik a valóságot, ami a politika esetében pontosan az 
1960-as évek óta visszafordíthatatlan folyamat. 
 
A hagyományos közösségek, elsősorban a család és a nemi szerepek további fellazulása is előre 
megjósolható: a gyermekek 1960-as években megjósolt szexuális felszabadítása (ld. a Lovin’ 
Spoonful „Younger Girl” c. dalát vagy Magyarországon pár év fáziskéséssel az LGT „Ő még 
csak most tizennégy”-ét) ugyan elmaradt, sőt a pedofília ma a legsúlyosabb tabuja a szexualitás 
egyébként teljesen elszabadult világának, de arra már vannak jelek, hogy a házasság további 
tágítása a három vagy több szereplős együttélések felé már megkezdődött, amikor a 
közelmúltban egy new york-i bíróság egy gyermekelhelyezési perben már nem látott minőségi 
különbséget egy hagyományos házaspár és egy háromtagú („poliamorózus”) kapcsolat között. 
Ez a törekvés szerepelt már a svéd Kalózpárt programjában is, és ezt is az 1960-as években 
vetették fel először, mint például David Crosby a „Triad” c. dalában (amelyet a Byrds együttes 
vett fel 1967-ben, de aztán mégsem vállalta a kiadását, ezért végül a korábban emlegetett, az 
első ökológiai dalt is jegyző Jefferson Airplane-nél kötött ki). 
 
Ami az ökológiát illeti, a tendencia itt is előre megjósolható: a természet iránti odaadás ma már 
iskolai oktatási programok kötelező része mindenütt a világon, és az állatok és más természeti 
létezők egyejogúsítása felé is megtörténtek az első lépések, amelyeket továbbiak fognak 
követni. 
 
Olyan komplex jelenséggel állunk tehát szemben, amelyet Tocqueville már 1840-ben leírt Az 
amerikai demokrácia című művében: a mai világ egyszerre „izgága és monoton”, mert a 
változások ugyan folyamatosak, de a változások iránya és mintázata mindig ugyanolyan, 
kiszámítható és előre megjósolható. A kérdés csupán az, hogy a fent említett narratívák, 
amelyek mind a posztmodern egy-egy kis narratívájából származnak, de mára globális igényű 
nagy narratívákká váltak, valóban globálisak lesznek-e (az erre való törekvésekkel az ENSZ 
minden dokumentumában találkozunk), vagy az őket megalkotó nyugati civilizációval együtt 
ugyanúgy felbomlanak, ahogyan az minden korábbi ideológiával is megtörtént. 


