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BEVEZETÉS 

Gondolkodási panelek 

„Amiről lehet beszélni, azt ki kell mondani világosan.” 
Wittgenstein 

 
Amikor találkozunk valamivel, például egy könyvet olva-

sunk, legtöbbször megpróbáljuk az ismert kategóriáink kö-
zött elrendezni, más szóval beskatulyázni. Megfigyelhetjük, 
amint az olyan közismert társadalomtudományi kategóriák, 
mint például középkor, forradalom, baloldal-jobb oldal, 
fogyasztói társadalom, stb., amelyeket szinte nap mint nap 
használunk a mindennapi beszélgetésekben, egyfajta vágá-
nyokon tartanak minket, amely egymás megértését igen-
csak gátolja. Azt kívánom bemutatni, hogy az ilyen fogalma-
ink a legtöbb esetben igencsak pontatlan és elnagyolt leírá-
sokat tesznek lehetővé, és nem annyira a valóság modelle-
zésének eszközei, mint különféle ösztönös ideológiák gyár-
tásához kézenfekvőnek tűnő jelszavakként használatosak, 
ezért érdemesebb néhányat górcső alá venni közülük. 

Miközben az összerendezni próbáltam a cikkeket feltűnt, 
hogy nagy részük valójában „időszerűtlen gondolatokról” 
szól: azt mutatja be, ahogyan benne ragadtunk az elmúlt 
évszázadokról itt maradt, a gazdasági válság nyomán ismét 
felszínre került ideológiai keretekben, amelyek nem alkal-
masak a 21. század valódi problémáival való szembenézés-



Anti-panelprogram 

10 

re. A 20. század jelentős részére jellemző ideológiai zűrza-
var és homályos kategorizálás ma már meghaladható, lehe-
tőségünk van sokkal pontosabb és világosabb megfogalma-
zásokra – amint ez a természettudományok mellett a társa-
dalomtudományok és az üzleti élet számos területén meg is 
valósult a múlt század utolsó évtizedeiben, – a közéletünk-
ben azonban feltűnően hiányzik. Ösztönösség helyett vilá-
gos és pontos fogalmazásra van nem csak lehetőség, de 
szükség is, egy-egy kategóriához való feltétlen ragaszkodás 
helyett például körülírás, szinonimák és analógiák alkalma-
zásával. Habár afféle „20. századi emberként”, a világos és 
pontos fogalmazás célkitűzésének én magam sem mindig 
vagyok képes megfelelni, mégis remélem, hogy együtt ké-
pesek leszünk rá. Az ez irányban tett első lépés, hogy fel-
címkézésre használatos, idegen szavak helyett lehetőség 
szerint azok magyar szinonimáit is használjuk: pl. tolerancia 
(eltűrni, türelmesnek lenni), reform (átalakítás, javító intéz-
kedések bevezetése), rasszizmus (származás szerinti meg-
különböztetés), szegregáció (elkülönítés, elkülönülés), libe-
rális (a szabályozást csökkentő)… Természetesen további 
szinonimákat is lehet találni, azonban a közéletben elkövet-
tük azt a sajnálatos hibát, hogy nem törekedtünk a pontos-
ságra és közérthetőségre, amely alapvető kérdésekben a 
tartalmas eszmecsere fő akadályát képezte: ennek eredmé-
nyeként számos szavunk jelentése mára mintegy kiürült és 
erős érzelmi töltetet kapva akár még szitokszóvá is vált 
bizonyos körökben. Ez a folyamat sajnos ma sem ért véget, 
újabb jelszavak és tabuk születnek, amelyek abban a pilla-
natban szintén lejáratódnak, amint a társadalom jelentős 
része ismét csalódni fog. 
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Megfigyelhető, hogy a közéletben használt ma divatos 

fogalmaink – kellő önreflexió és távolságtartás hiányában, 

– továbbra is csak arra alkalmasak, hogy különféle mester-

kélt ideológiák kiindulópontjául szolgáljanak, amelyek mö-

gé elbújhatunk az egyéni felelősségünk felvállalása helyett. 
A legtöbb gondolatrendszer, ahogyan mi használjuk nem 
más mint álarc, a mesterkéltség világában való folyamatos 
létezés után pedig nem könnyű visszanyerni a természetes, 
valódi arcunkat, amely néha számomra is nehézségeket 
jelent, és csupán az első pár lépés megtételére vállalkozom 
ezen az úton. Minthogy az ideologikus szemlélet mindent 
véresen komolyan vesz, ennek ellensúlyozásaként helyen-
ként szójátékot és „lezser” megfogalmazásokat használtam. 

A könyvben tárgyalt néhány gondolkodási panel, és a velük 

kapcsolatos gyakori tévhitek: 

 
Történelem 
Forradalmak: jól megszervezett, hősies akciók voltak. 
Ideológiák: léteznek hasznosak és károsak. 
Csaták és hadjáratok: dicsőséges események, nagy hadve-
zérekhez kötődnek. 
Ókor, középkor, újkor: a világtörténelem korszakai. 
stb. 

 
Társadalom 
Fogyasztói társadalom: mai viszonyaink alapvető jellemző-
je. 
Spekuláció: természetes emberi magatartás. 
Bizalmatlanság, bezárkózás: szükségszerű, ajánlatos a társa-
dalmi együttélés során. 
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Bürokrácia: megszüntetése csupán akarat kérdése 
stb. 

 
Egyéb közkeletű állítások, amelyek nem állják ki alaposabb 
vizsgálat próbáját: 

 
Társadalom 
Nincs mindenből elég, ezért mindig sokan lesznek, akik 
alapvető szükségleteikben hiányt szenvednek.(1) 
Az ún, „kapitalizmus” teljesen hibás társadalmi rendszer, 
amelynél léteztek már minden tekintetben jobbak. 
A politikai baloldal újabb kori képződmény, a jobb-bal oldal 
abszolút értelmű kategóriák. 
A rasszizmus csupán a „rasszistákra” jellemző, elítélendő 
magatartás. 
stb. 

 
Gazdaság 
A kapitalista vállalat tulajdonosa a dolgozókat törekszik 
mennél inkább kizsákmányolni. 
A 20. század országunk számára sok kudarcot és csak kevés 
sikert hozott. 
Létezik régiótól független fejlődés: egy megfelelő politika 
lehetővé tenné a kiemelkedésünket szomszédjainkhoz ké-
pest. 
A házépítés és vásárlás elsősorban jó befektetés. 
stb. 

 
A fentiekkel szemben az alábbi állításokat helytállóbbnak 

tartom: 


