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A SZABADSÁG
VÁLSÁGA
A szabadság kizsákmányolása
A szabadság egy epizód marad. Az epizód
közjátékot jelent. A szabadság érzése az egyik
életformából a másikba való átmenet során jelentkezik, míg az utóbbi maga is a kényszer egy
formájának nem bizonyul. Így a felszabadulást
újabb alávetettség követi. Ez a szubjektum sorsa,
ami szó szerint alávetettséget jelent.
Ma azt hisszük, hogy nem alávetett szubjektumok, hanem szabad, önmagukat folyton újratervező, újra felfedező projektumok vagyunk.
Ezt az áttérést a szubjektumról a projektumra
a szabadság érzése kíséri. Csakhogy maga a
projektum kényszeralakzatnak, sőt a szubjektiválás és alávetés egy hatékonyabb változatának
bizonyul. Az én, mint magát minden külső és
idegen kényszertől szabadnak hívő projektum,
most belső kényszereknek veti alá magát és ön-
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magát kényszeríti teljesítmény- és optimalizációs
kényszer formájában.
Egy sajátos történeti korszakban élünk, amelyben a szabadság maga hív életre kényszereket.
A lehet szabadsága egyenesen több kényszert
teremt, mint amennyit a fegyelmezés kellje, a parancs és a tilalom kimond. A kellnek van határa.
A lehetnek viszont nincs. Következésképpen határtalan a kényszer, amely a lehetből származik.
Ezáltal paradox helyzetben találjuk magunkat.
A szabadság voltaképpen a kényszer ellentéte.
Szabadnak lenni annyi, mint a kényszerektől szabadnak lenni. Mármost ez a szabadság, amely
a kényszerek ellentéte kellene legyen, maga is
kényszereket hoz létre. Az olyan pszichés betegségek, mint a depresszió vagy a kiégés, a
szabadság mély válságának kifejeződései. Patologikus tünetei annak, hogy ma a szabadság
többszörösen kényszerbe csap át.
A teljesítmény-szubjektum, aki szabadnak hiszi magát, valójában szolga. Annyiban abszolút
szolga, hogy úr nélkül, önként zsákmányolja ki
magát. Nem áll vele szemben úr, aki munkára
kényszerítené. A puszta életet abszolutizálja, és
dolgozik. A puszta élet és a munka ugyanannak
az éremnek a két oldala. A puszta élet ideálját
az egészség alkotja. Az ilyen neoliberális szolgától idegen az úr szuverenitása, sőt szabadsága,
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aki az úr és a szolga hegeli dialektikája értelmében nem dolgozik, hanem csak élvez. Az úr
szuverenitása abban áll, hogy felülemelkedik a
puszta életen, és ezért akár a halált is elfogadja.
Ez az excesszus, az életnek és az élvezetnek ez
az excesszív formája a dolgozó, a puszta életért
aggódó szolgától idegen. Hegel feltételezésével
ellentétben a munka nem teszi szabaddá. Továbbra is a munka szolgája marad. Hegel szolgája az urat is munkára kényszeríti. Úr és szolga hegeli dialektikája a munka totalizálásához
vezet.
A neoliberális szubjektum mint önmaga vállalkozója nem képes célfüggetlen viszonyulásra
másokhoz. Vállalkozók között sem jön létre célfüggetlen barátság. Szabadnak lenni azonban
eredetileg annyi, mint barátok közt lenni. A szabadság [Freiheit] és a barát [Freund] indogermán gyöke ugyanaz. A szabadság alapvetően
viszonyszó. Az ember csak egy sikerült viszonyban, boldogító együttlétben másokkal érzi valóban szabadnak magát. A totális elszigetelődés,
amelyhez neoliberális berendezkedésünk vezet,
nem tesz valóban szabaddá minket. Így ma felmerül a kérdés, hogy nem kellene-e újradeﬁniálnunk, újra felfedeznünk a szabadságot, hogy
megszabaduljunk a szabadság végzetes dialektikájától, amely miatt az kényszerbe csap át.
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A neoliberalizmus nagyon hatékony, sőt intelligens rendszer magának a szabadságnak a
kizsákmányolására. Kizsákmányolunk mindent,
ami a szabadság gyakorlásához és kifejezésformáihoz tartozik, mint az érzelem, a játék és
a kommunikáció. Nem hatékony módszer valakit
akarata ellenére kizsákmányolni. A mások általi
kizsákmányolás esetében a zsákmány igen csekélynek bizonyul. A legnagyobb zsákmánnyal
a szabadság kizsákmányolása kecsegtet.
Érdekes módon a szabadságot Marx is a
másokhoz való sikerült viszonyban látja: „Csak
a [másokkal való] közösségben [kapja meg
mindegyik] egyén az eszközöket ahhoz, hogy
hajlamait minden irányban kiművelje; csak a
közösségben válik tehát lehetővé a személyes
szabadság.”1 Szabadnak lenni eszerint nem
egyéb, mint másokkal együtt megvalósítani
magunkat. A szabadság a sikerült közösség szinonimája.
Az egyéni szabadság Marx szerint a tőke fortélyát, álnokságát testesíti meg. A „szabad konkurencia”, amelyen az egyéni szabadság eszméje
alapul, csupán „a tőke vonatkozása önmagára
mint egy másik tőkére, azaz a tőkének mint tő1

Karl Marx – Friedrich Engels: A német ideológia. In Karl
Marx és Friedrich Engels művei. 3. Budapest, Kossuth, 1960.
„Feuerbach”, 63. Ford. Kislégi Nagy Dénes.
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kének a reális viszonyulása”.2 A tőke, amikor a
szabad konkurencia közvetítésével önmagához
mint egy másik tőkéhez viszonyul, önmaga szaporítására törekszik. Az egyéni szabadság közvetítésével önmaga másával párzik. Miközben szabadon versengünk egymással, a tőke sokasodik.
Az egyéni szabadság ennyiben szolgaság, mivel
a tőke önmaga sokasításához veszi igénybe.
A tőke tehát kizsákmányolja az egyéni szabadságot, hogy önmagát szaporítsa. „Nem az egyének
vannak szabaddá téve a szabad konkurenciában,
hanem a tőke van szabaddá téve.”3
Az egyéni szabadság közvetítésével valósul
meg a tőke szabadsága. Ezzel a szabad individuum a tőke nemi szervévé degradálódik. Az
egyéni szabadság „automatikus” szubjektivitást
kölcsönöz a tőkének, amely azt aktív szaporodásra serkenti. Így aztán „eleven kölyköket ellik”.4
Az egyéni szabadság, amely ma túlzott formát
öltött, végső soron nem más, mint magának a
tőkének az excesszussa.
2

Karl Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. 2. Budapest, Kossuth, 1972. „Konkurrrencia”, 122. Ford.
Lissauer Zoltán.
3
Uo. 123.
4
Karl Marx: A tőke. 1. In Karl Marx és Friedrich Engels művei.
23. Budapest, Kossuth, 1986. 2. 4. 148. Ford. Nagy Tamás –
Rudas László.
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A tőke diktatúrája
Marx szerint a termelőerők (az emberi munkaerő,
a munka mikéntje és az anyagi termelőeszközök)
fejlődésük egy bizonyos fokán ellentmondásba
kerülnek az uralkodó termelési viszonyokkal (tulajdon- és uralmi viszonyokkal). Az ellentmondás azért jön létre, mert a termelőerők folyton
fejlődnek. Így hoz létre az iparosítás új termelőerőket, amelyek ellentmondásba kerülnek a
feudális jellegű tulajdon- és uralmi viszonyokkal.
Ez az ellentmondás társadalmi válságokhoz vezet, amelyek kikényszerítik a termelési viszonyok
megváltoztatását. Az ellentmondást a proletariátusnak a burzsoáziával vívott harca fogja kiiktatni,
amely kommunista társadalmi rendet hoz létre.
Marx feltételezésével ellentétben a termelőerők és a termelési viszonyok ellentmondása
nem szüntethető meg egy kommunista forradalommal. Mert megszüntethetetlen. Éppen ennek
a benne rejlő permanens ellentmondásnak a révén menti át magát a kapitalizmus a jövőbe. Így
mutálódik az ipari kapitalizmus neoliberalizmussá és ﬁnánckapitalizmussá a posztindusztriális,
immateriális termelési móddal, ahelyett hogy
kommunizmusba csapna át.
A neoliberalizmus mint a kapitalizmus mutációja a munkásból vállalkozót csinál. Nem egy
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kommunista forradalom, hanem a neoliberalizmus szünteti meg a mások által kizsákmányolt
munkásosztályt. Ma mindenki a saját vállalkozásának önmagát kizsákmányoló munkása. Mindenki úr és szolga egy személyben. Az osztályharcból is önmagunkkal folytatott belső harc lesz.
A jelenkori termelési módot nem az együttműködő „sokaság”, amelyet Antonio Negri
a „proletariátus” posztindusztriális örökösévé
magasztosít, hanem az önmagában elszigetelt,
önmagával harcoló vállalkozó magányossága
képezi. Tévedés tehát azt hinni, hogy az együttműködő „sokaság” megdönti a „parazita birodalmat”, és egy kommunisztikus társadalmi rendet
hoz létre. Ez a marxista séma, amelyhez Negri
tartja magát, újólag illúziónak fog bizonyulni.
A neoliberális rendszerben voltaképpen nem
létezik proletariátus, munkásosztály, amelyet a
termelési eszközök tulajdonosai kizsákmányolnának. Az immateriális termelésben egyébként
is mindenki maga birtokolja termelési eszközeit.
A neoliberális rendszer már nem osztályrendszer
a voltaképpeni értelemben. Nem osztályokból
áll, amelyek antagonisztikusan viszonyulnak egymáshoz. Éppen ez magyarázza ennek a rendszernek a stabilitását.
Proletariátus és burzsoázia megkülönböztetése ma már nem tartható fenn. A proletár szó
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szerint az, akinek egyetlen tulajdonát a gyermekei képezik. Önmegvalósítása önmaga biológiai újratermelésére korlátozódik. Ma viszont,
széles körben elterjedt illúzió szerint, önmagát
szabadon megtervező projektumként mindenki
korlátlan önmegvalósításra képes. A „proletariátus diktatúrája” ma strukturálisan lehetetlen. Ma
mindenkin a tőke diktatúrája uralkodik.
A neoliberális rendszer a mások általi kizsákmányolást önkizsákmányolássá változtatja,
amely minden „osztályt” érint. Ez az osztály nélküli önkizsákmányolás Marxtól teljesen idegen.
Éppen azt a társadalmi forradalmat teszi lehetetlenné, amely kizsákmányolók és kizsákmányoltak
megkülönböztetésén alapulna. Az önmagukat
kizsákmányoló teljesítmény-szubjektumokból
nem jön létre olyan politikai mi, amely közös
cselekvésre volna képes.
Aki a neoliberális teljesítmény-társadalomban
kudarcot vall, az magát hibáztatja és maga miatt
szégyenkezik, ahelyett hogy a társadalmat vagy a
rendszert vonná kérdőre. A neoliberális rendszer
ettől különösen intelligens. Nem engedi, hogy
ellenállás alakuljon ki a rendszerrel szemben.
A mások általi kizsákmányolás rendszerében
ezzel szemben lehetséges, hogy a kizsákmányoltak szolidárisak legyenek egymással, és közösen
fellépjenek a kizsákmányolóval szemben. Éppen
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ezen a logikán alapul Marx elgondolása „a proletariátus diktatúrájáról”. Ez azonban represszív
uralmi viszonyokat feltételez. Az önkizsákmányolás neoliberális rendszerében az agresszió
önmagunk ellen irányul. Ez az autoagresszió a
kizsákmányoltakat nem forradalmárrá, hanem
depresszióssá teszi.
Ma már nem saját szükségleteinkért, hanem
a tőkének dolgozunk. A tőke létrehozza saját
szükségleteit, amelyeket mi hamisan saját szükségleteinkként érzékelünk. Ez új transzcendenciát, a szubjektiváció új formáját hozza létre.
Ismét ki leszünk vetve az élet immanenciájának
szintjéről, ahol az élet önmagára vonatkozhatna,
ahelyett hogy egy külső célnak volna alávetve.
A modern politika megkülönböztető vonása,
hogy megszabadult egy transzcendens rendtől, azaz a vallásilag megalapozott premisszáktól. A politika, a társadalom teljes átpolitizálása
csupán a modernitásban lenne lehetséges, ahol
nem érvényesek többé a megalapozás transzcendens forrásai. A cselekvés szabályai ott szabadon megtárgyalhatóak lennének. A transzcendencia eltörli a társadalomimmanens diskurzust, amely által a társadalom képes volna
önmagából, tisztán saját immanenciájából kiindulva megújulni. Ezt a szabadságot azonban ismét föladtuk abban a pillanatban, amikor a tőke
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új transzcendenciaként, új úrként lépett föl. A politika ezáltal ismét szolgává lett. A tőke kiszolgálójává.
Valóban szabadok akarunk lenni? Nem azért
találtuk fel Istent, hogy ne kelljen szabadnak
lennünk? Istennek mind adósai vagyunk. Az
adósság azonban megsemmisíti a szabadságot.
A politikusok a nagymértékű eladósodást okolják azért, hogy cselekvési szabadságuk súlyosan korlátozott. Ha adósságtól szabadok, vagyis
egészen szabadok lennénk, valóban cselekednünk kellene. Lehetőleg szüntelenül eladósítjuk
magunkat, hogy ne kelljen cselekednünk, azaz
szabadnak lennünk, felelősnek lennünk. A nagy
adósságok nem annak bizonyítékai-e, hogy még
nem tudunk szabadok lenni? A tőke nem egy új
Isten-e, aki ismét adósaivá tesz? Walter Benjamin
vallásnak tekinti a kapitalizmust. Ez „az első olyan
kultusz, amely nem feloldoz a bűnök alól, hanem
bűnössé tesz”. Minthogy nincs lehetőség a feloldozásra, a szabadsághiány állapota állandósul.
„Egy roppant bűn- vagy adósságtudat, mely
képtelen feloldozást nyerni, a kultuszhoz nyúl,
de nem azért, hogy ezt a bűnt vagy adósságot
levezekelje, hanem hogy egyetemessé tegye.”5
5

Walter Benjamin: A kapitalizmus mint vallás, http://etal.hu/
kotetek/gazdasagi-teologia-2013/benjamin-a-kapitalizmusmint-vallas/. Ford. Fogarasi György.
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Az átláthatóság diktatúrája
A digitális hálózatot kezdetben a korlátlan szabadság médiumaként ünnepelték. A Microsoft
első reklámszlogenje – „Ma hova akar menni?” –
a korlátlan szabadságot és mobilitást sugallta a
hálózatban. Ez a kezdeti eufória mára illúziónak
bizonyult. A korlátlan szabadság és kommunikáció most totális ellenőrzésbe és felügyeletbe
csap át. A társadalmi média is egyre inkább digitális panoptikonra emlékeztet, amely a társadalmit felügyeli és kíméletlenül kizsákmányolja. Alig
szabadultunk meg a fegyelmező panoptikontól,
máris egy új, még hatékonyabb panoptikonnak
adjuk át magunkat.
Bentham Panoptikonjának foglyait fegyelmezési célzattal elszigetelték, nem beszélhettek
egymással. A digitális panoptikon lakói ezzel
szemben intenzíven kommunikálnak egymással,
és önként kitárulkoznak. Így aktívan együtt építik
fel a digitális panoptikont. A digitális ellenőrzés
társadalma erőteljesen felhasználja a szabadságot. Csakis az önkéntes önátvilágítás és kitárulkozás teszi lehetővé. Big Brother a munkáját
foglyaival is végezteti. Az adatok kiszolgáltatása
így nem kényszerből, hanem belső szükségletből történik. Ebben áll a digitális panoptikon
hatékonysága.
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Az átláthatóságot is az információszabadság
nevében követelik. Valójában nem egyéb, mint
egy neoliberális eljárás. Mindent erőszakosan
kifelé fordít, hogy információ lehessen belőle.
A több információ és kommunikáció a mai immateriális termelési módban nagyobb termelékenységet, gyorsaságot és növekedést jelent. Az
információ pozitív, a hiányzó bensőségességnek
köszönhetően kontextustól függetlenül forgalmazható valami. Ezáltal az információ áramlása
tetszőlegesen gyorsítható.
A titok, az idegenség vagy másság a korlátlan kommunikáció akadályát képezik. Ezért az
átláthatóság nevében leépítik. A kommunikáció akkor gyorsul fel, ha lesimítják, azaz minden
küszöböt, falat és hasadékot kiiktatnak belőle. A személyeket is megfosztják bensőjüktől,
mert a bensőségesség akadályozza és lassítja
a kommunikációt. De a személy megfosztása
bensőjétől nem erőszakosan történik. Önkéntes kitárulkozásként megy vége. A másság vagy
idegenség negativitását a kommunikálható, fogyasztható különbség vagy sokféleség pozitivitásaként fosztják meg bensőjétől. Az átláthatóság eljárása totális külsődlegességet kényszerít
ki, hogy az információ és a kommunikáció körforgását felgyorsítsa. A nyíltság végső soron a határtalan kommunikációt szolgálja, mert a zártság,
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a zárkózottság és a bensőségesség blokkolják
a kommunikációt.
Az átláthatóság eljárásának további következménye a totális konformizmus. Az átláthatóság
ökonómiájához tartozik minden eltérés elfojtása.
A totális összeköttetés és a totális kommunikáció már mint ilyen nivellál. Sajátos konformizmus
benyomását kelti, mintha mindenki mindenkit
felügyelne, mégpedig a titkosszolgálatok bármiféle felügyeletét és irányítását megelőzően.
Ma a felügyelet felügyelet nélkül is zajlik. A kommunikációt mintegy láthatatlan moderátorok simítják és szabályozzák le általános egyetértéssé. Ez az elsődleges és belső felügyelet sokkal
problematikusabb, mint a titkosszolgálatok által
foganatosított másodlagos, külső felügyelet.
A neoliberalizmus fogyasztót csinál a polgárokból. A polgárok szabadságát felpuhítja a
fogyasztók passzivitása. A választónak mint fogyasztónak ma nem fűződik valóságos érdeke
a politikához, a társadalom aktív alakításához.
Se hajlama, se képessége a közös politikai cselekvésre. Pusztán passzívan reagál a politikára,
amennyiben akadékoskodik és panaszkodik,
pontosan úgy, ahogy a fogyasztó a neki nem
tetsző árukra és szolgáltatásokra. A politikusok
és a pártok is a fogyasztás ilyen logikáját követik.
Nekik „szállítaniuk” kell. Ezáltal maguk is beszállí-
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tókká züllenek, akiknek a választót mint fogyasztót vagy vevőt kell kielégíteniük.
Az átláthatóság, amit manapság követelnek
a politikusoktól, minden, csak nem politikai követelmény. Nem a politikai döntési folyamatok
átláthatóságát követelik, az egyetlen fogyasztót sem érdekel. Az átláthatóság imperatívusza
mindenekelőtt a politikusok leleplezését, lebuktatását vagy a megbotránkozást szolgálja. Az
átláthatóság követelménye a botránkozó néző
pozícióját helyezi előtérbe. Nem az elkötelezett
polgár követelménye, hanem a passzív nézőé.
A részvétel reklamáció és panasz formáját ölti.
Az átláthatóság társadalma, amelyet nézők és
fogyasztók népesítenek be, egy nézői demokráciát alapoz meg.
Az információs önrendelkezés a szabadság
lényeges része. Már az alkotmánybíróság nevezetes népszámlálással kapcsolatos állásfoglalásában olvasható: „Az információs önrendelkezés
jogával nem összeegyeztethető egy olyan társadalmi rend és az azt lehetővé tevő jogrend,
amelyben a polgár nem tudhatja, ki mit, mikor
és milyen összefüggésben tudhat meg róla.”
Ez mindenesetre akkoriban volt, amikor azt
hitték, hogy szembe lehet szállni az állammal
mint uralmi instanciával, amely a polgárokból
akaratuk ellenére információkat csikar ki. Ez az
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idő régen elmúlt. Ma önként, minden kényszer,
minden rendelet nélkül leplezzük le magunkat.
Önként helyezünk el a hálón minden lehetséges
adatot és információt magunkról, anélkül hogy
tudnánk, ki mit, mikor és milyen összefüggésben tud meg rólunk. Ez az ellenőrizhetetlenség
a szabadság komolyan veendő válságát jelenti.
Továbbá, tekintettel arra, hogy önként szórunk
szét magunkról adatokat, maga az adatvédelem
fogalma is elévül.
Ma egy digitális pszichopolitika felé közeledünk, amely a passzív felügyeletről az aktív irányításra tér át. Ezáltal a szabadság újabb válságába taszít minket. Most már magáról a szabad
akaratról van szó. A Big Data rendkívül hatékony
pszichopolitikai eszköz, amely lehetővé teszi az
átfogó tudás megszerzését a társadalmi kommunikáció dinamikájáról. Ez a tudás uralmi tudás,
lehetővé teszi a beavatkozást a pszichébe, és
befolyásolását a reﬂexió előtti szinten.
A jövő nyitottsága része a cselekvés szabadságának. A Big Data azonban lehetővé teszi az
emberi viselkedés előre látását. A jövő ezáltal
kiszámíthatóvá és irányíthatóvá válik. A digitális pszichopolitika a szabad elhatározás negativitását a tényállás pozitivitásává változtatja.
A személy maga pozitiválódik számszerűsíthető,
mérhető és irányítható dologgá. Egyetlen dolog
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sem szabad azonban. Mindenesetre átláthatóbb,
mint a személy. A Big Data a személy és a szabad
akarat végét vetíti előre.
Minden eljárás, minden uralmi technika megteremti a maga kegytárgyait, amelyek bevethetőek az alávetés érdekében. Ezek materializálják
és stabilizálják az uralmat. A kegyes alávethetőt
jelent. Az okostelefon egy digitális kegytárgy,
sőt egyenesen a digitalitás kegytárgya. Szubjektivációs apparátusként úgy működik, mint
egy rózsafüzér, amely a maga kézhezállóságával ugyancsak egyfajta mobil. Mindkettő az önvizsgálatot és önkontrollt szolgálja. Az uralom
fokozza hatékonyságát azáltal, hogy minden
egyes egyénre rábízza a felügyeletet. A lájk egy
digitális ámen. Mikor lájkra kattintunk, alávetjük
magunkat az uralmi összefüggésnek. Az okostelefon nem pusztán hatékony felügyeleti eszköz, hanem egyúttal mobil gyóntatószék. A Facebook a templom, a digitális globális zsinagógája
(a szünagóga szó szerint gyülekezet).
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