
Hollandia megnyerõ homlokzata
mögött egyre hangosabban recseg-
nek-ropognak a társadalom tartó-
pillérei.

Vuijsje olvasatában Hollandia
utolsó négy évtizede az államhata-
lom fokozatos decentralizációjáról
és minden tekintélytõl való meg-
fosztásáról szólt. Az elviekben üd-
vös folyamat azonban egyrészt a
közjavakkal való visszaélés intéz-
ményesüléséhez vezetett, hiszen
míg az állam újraelosztó-jóléti
funkciói döntõen megmaradtak,
addig szabályozó (a hatvanas évek
nemzedékének szemében:
„atyáskodó”) funkcióinak
elsorvasztása egyre inkább
lehetetlenné tette az elõb-
biek ellenõrzését. Más-
részt a hollandok a vártnál
sokkal rosszabbul vizsgáz-
tak a különbözõ (ön)ér-
dekek józan összehangolá-
sa terén, s a külsõ kényszerek hiánya
a társadalmi szolidaritás rohamos
gyengülését eredményezte. Mind-
ezt tovább súlyosbították a politikai
korrektségnek a holland közgon-
dolkodást sújtó tabui, melyek fõ-
ként a bevándorlással kapcsolatos
párbeszédnek állták útját. Vuijsje
szerint az „etnikai tabu” hosszú
évekre lehetetlenné tette, hogy szó
essen a bevándorló közösségek in-
tegrációjának hiányából fakadó fe-
szültségekrõl, a beiskolázás híján le-
szakadó, s nem ritkán bûnözõvé vá-
ló fiatalokról, vagy a bevándorlók-

nak szánt segélyekkel kapcsolatos
üzletszerû visszaélésekrõl. A kor-
rektség tabuit csak olyan végletes
események voltak képesek megtör-
ni, mint például a könyv megjelené-
se óta eltelt évtizedben történt, Pim
Fortuyn és Theo van Gogh ellen el-
követett gyilkosságok.

A fent körvonalazott helyzet
okainak vizsgálata során Vuijsje
fontos magyarázó szerepet szán a
hollandok közismert konformiz-
musának. Ez állhat a hátterében
annak a megdöbbentõ ténynek is,
hogy a II. világháború során egész

Európát tekintve Hollan-
diában hurcolták el leg-
nagyobb arányban a zsidó
lakosságot – Németorszá-
got is beleértve. A háború
után született, politikai-
lag a hatvanas években
eszmélõ baby boom-ge-
neráció értelmisége ezen

konformizmustól kívánt végleg
megszabadulni, a politikai kor-
rektség azonban ironikus módon
csak újabb konformizmushoz ve-
zetett. A holland értelmiségi elit a
szabad közbeszéd ösztönzése he-
lyett az ellenvélemények üldözésé-
be kezdett, s a közvélemény (füg-
getlenül attól, hogy a hollandok
egyéni életformái a privát szférát
tekintve valóban jóval plurálisabbá
váltak) szinte szolgai módon alkal-
mazkodott a bizonyos kérdésfelve-
téseket kategorikusan tiltó, bevett
nézetekhez.
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fikción alapuló – levél szintén érde-
kes adalékként, egy további „juta-
lomírásként” szolgál. Amúgy Len-
gyel Magyar más-világ címû mun-
kájában elsõsorban nivellálni igyek-
szik a két oldalt, tábort, annak ún.
vezéreit és minden baj forrásaként
szolgáló politikájukat. Az elsõ két
kormány idõszakára mint letûnt
aranykorra tekint vissza (az idõ
mindent megszépít!), miközben tíz
esztendõvel ezelõttre helyezi azt az
éles cezúrát, amely után beköszön-
tött a magyar kali juga.

Hankiss Elemér is hasonlóan
vélekedik a bizonyítvány kiosztása-
kor. A negatív tendenciák nála ha
nem is tíz, de legalább hét éve kez-
dõdtek el. A két tábor vezetõjét
nem vezérekként definiálja, hanem
inkább sámánokként, próféták-
ként, vagy csak azok inasaihoz ha-
sonlítja õket. Sajnos igazi, teremtõ
jövõkép az õ írásából sem tárul
elénk. Depresszió, pánik, paranoia,
értelmi vakság, regresszió, zsörtö-
lõdés, hedonizmus, agresszió, ci-
nizmus és önbénítás; ezekkel a jel-
lemzõkkel ragadja meg a mai Ma-
gyarországot.

Egyet azért ígérhetek: hiába
raktak le az asztalra közel félezer
oldalt hazánkról korunk Magyar-
országának vezetõi értelmiségei,
nem tehetjük le hiányérzet nélkül
a könyvet. A kiábrándultság ugyan-
is kevés, a „merre tovább?”-ra nem
kaptunk, talán nem is kaphattunk
választ. Jövõkép nincs, és lehet,

hogy már az írástudók is tehetetle-
nek?!

IZMINDI RICHÁRD

(Schlett István, Hankiss Elemér, Gombár
Csaba, Lengyel László, Szilágyi Ákos,
Bozóki András, Vásárhelyi Mária,
Romsics Ignác írásai, Palatinus Kiadó,
Budapest, 2008, 476 oldal, 2800 Ft)

HERMAN VUIJSJE:
Korrekt Hollandia

„Hollandia egészen a közelmúltig
híres volt arról, hogy a társadalmi
kísérletek különleges laboratóriu-
ma” – állítja könyvének magyar ki-
adásához írott elõszavában a nem-
zetközileg is ismert holland szocio-
lógus, Herman Vuijsje. Ebben a
„laboratóriumban” került tesztelés-
re a hatvanas évek második felétõl,
miként is mûködik a gyakorlatban
egy szinte a végsõkig individualizált
társadalom. Hollandia ekkortájt
igen éles szellemi-közéleti fordula-
tot hajtott végre: szigorú kálvinista
országból Európa legszekularizál-
tabb országa lett, s az állam szabá-
lyozó szerepének radikális háttérbe
szorítása az egyéni szabadságjogok
korábban sohasem látott kiteljese-
dését vonta maga után. Az eredeti-
leg 1997-ben megjelent munka
azonban arról tudósít, hogy a kísér-
let mégsem könyvelhetõ el egyér-
telmû sikerként: az új, szabadelvû
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lásának legfõbb okaként. Minden
esetben a sikertelen túlélési straté-
giák idézik elõ egy-egy nép eltûné-
sét, ám határozott és következetes
koncepcióval a tragédia bekövetke-
zése megelõzhetõ: például a csen-
des-óceáni Tikopia klánjainak ve-
zetõi már ötszáz évvel ezelõtt ha-
sonló módszerekkel vetettek gátat a
túlnépesedésnek, mint a 20. századi
Kína.

A négy fõ részre osztott könyv
elsõ és utolsó szakasza különös ke-
retet biztosít a legújabb
kutatásokra és széles látó-
körû elemzésekre támasz-
kodó központi magnak:
Diamond elõször az USA-
béli Montana állam gaz-
dálkodásán keresztül mu-
tatja be a nagyvállalatok
felelõtlen és környezet-
romboló gyakorlatát, majd
a befejezésben egy Pápua Új-Gui-
neában mûködõ olajbányász cég ki-
fejezetten környezetkímélõ intéz-
kedéseit mutatja fel követendõ pél-
daként. Meglepõ, de igaz, hogy
egyes ázsiai országok tudatossága
sokszor magasabb szinten van,
mint az amerikaiaké. Pedig Dia-
mond szerint a nagyvállalatoknak
lassan el kell jutniuk oda – ha nem
is a társadalmi felelõsségvállalás,
hanem pusztán gazdasági megfon-
tolások alapján –, hogy sokkal kifi-
zetõdõbb számukra, ha már a ter-
melés során meghoznak bizonyos
óvintézkedéseket és viszonylag ol-

csón eleve biztonságosan építik ki
üzemeiket, mintha utólagosan,
büntetések vagy rehabilitációs költ-
ségek formájában kellene az elõbbi
összegek több százszorosát megfi-
zetniük.

Ugyanakkor a jövõ ökológiai
és humanitárius katasztrófái elke-
rülhetõek. „Óvatos optimista va-
gyok” – mondja Diamond, majd
hozzáteszi, hogy a problémák jö-
võbeli elhárításban komolyan hisz,
mivel az utóbbi évtizedekben vég-

re megindult a globális
kérdésekrõl szóló nem-
zetközi diskurzus. A kö-
tethez kapcsolódó to-
vábbvezetõ irodalom is
éppen azt jelzi, hogy a
szerzõ nem akar totális
igazságokat oktrojálni ol-
vasóira, hanem inkább be-
tekintést kíván nyújtani

egy mindannyiunkat érintõ prob-
lémavilágba. Könnyed és olykor
hétköznapinak nevezhetõ stílusa
egyébként is alkalmas arra, hogy
olyan közvetlen kapcsolat terem-
tõdjön meg a tudós szerzõ és a lai-
kus olvasó között, ami elképzelhe-
tetlen lenne más kortárs szupertu-
dósokkal. Nem véletlen, hogy az
együttgondolkodásra a könyv ma-
gyarországi kiadója, a Typotex ol-
vasókört is szervezett, amelynek
keretében az elõzõ félév során fe-
lelõsen gondolkodó, aktív olvasók
találkozhattak egymással havi
rendszerességgel, és a könyv tema-
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A látszólag tekintély- és hierar-
chiaellenes, de valójában új politi-
kai hierarchiákat megszilárdító,
húsba vágó társadalmi problémákat
meg-, illetve kibeszélhetetlenségre
kárhoztató közgondolkodás termé-
szetesen nem csak Hollandia saját-
ja. A magyar olvasó is számos aktu-
ális áthallásra lehet figyelmes a
könyvet forgatva. A párhuzamok
azonban nem mindig olyan egyér-
telmûek, mint elsõre látszik, s a
könyv végére érve kiderül: maga a
szerzõ is egyfajta baloldali-liberális
pozícióból fogalmazza meg bírála-
tát azon baloldali értelmiségiekkel
szemben, akik gyakorlati-politikai
tevékenységük révén „a történelem
szemétdombjára hajították az egész
baloldali eszmekincset, [és] még
ahhoz sem volt bátorságuk, hogy a
saját hibáikat elemezzék”.

PÁPAY GYÖRGY

(Fordította Bérczes Tibor, Gondolat Kiadó,
Budapest, 2008, 216 oldal, 2200 Ft)

JARED DIAMOND:
Összeomlás

Ki hitte volna, hogy a középkorban
katolikus püspökség mûködött
Grönlandon, vagy hogy a Húsvét-
sziget egykori polinéz lakói a sziget
teljes faállományának elpusztításá-
val gyakorlatilag saját vesztüket
okozták? Nem csoda, hogy mind-

errõl semmit sem tudunk, hiszen a
drámai közhely csakugyan igaz: a
történelmet a gyõztesek írják. Pe-
dig nemcsak a sikertörténetek, ha-
nem a letûnt társadalmak históriája
is éppen elegendõ tanulsággal szol-
gálhat a jelenkor emberének, aki
kénytelen immár az apró, helyi vál-
ságokat is egy globális összefüggés-
rendszerbe helyezve szemlélni.

Így szemlélõdik Jared
Diamond, a világhírû amerikai
földrajztudós és biológus is, aki
2005-ben megjelent Összeomlás. Ta-
nulságok a társadalmak továbbélésé-
hez címû könyvében régmúlt korok
népeinek bukását elemezve egy
olyan átfogó tipológiát hozott lét-
re, amely a jelen eseményeit is új-
fajta megvilágításba helyezheti.
Diamond véleménye szerint példá-
ul a 1994-es ruandai tuszi-mészár-
lás mögött hasonló ökológiai és
társadalmi tényezõk figyelhetõk
meg, mint a mangarevaiak vagy ép-
pen a maják pusztulása mögött.
Ahogy az elemzéseibõl kitûnik, a
legtöbb esetben éppen az arányta-
lan igények szülik a természet opti-
mális teljesítõképességének figyel-
men kívül hagyásán alapuló emberi
„követelõdzést”. Bár a környezeti
körülmény csak egyik faktora a dia-
mondi tipológiának, hiszen a szom-
szédokkal való kapcsolat vagy egy
hirtelen jövõ klímaváltozás is jelen-
tõs mértékben meghatározhatja
egy nép életesélyeit, mégis az em-
ber tûnik fel az egyes népek pusztu-
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