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Az utóbbi hetekben a beszédtér egyik legélesebb vitákat, összeütközéseket kiváltó elemévé a „háttérhatalom”
kérdése vált.

A magyar nyelvben a hatalom a hatás szóból ered, vagyis az a hatalom birtokosa, aki hatást képes gyakorolni,
tehát aki az adott emberi közösség komplex önújrateremtési folyamatait ellen?rzi, annak alapvet? összefüggéseit
meghatározza. Napjaink világában nagyon kevés olyan emberi közösség létezik, amelynek teljesen hatalmában
állna önmaga újrateremtési folyamatait meghatározni. Miel?tt megpróbálnám összefoglalni ennek a f? okait, el?bb
rögzítsük: a nyugatias modernitás világában a hatalom mindig rejt?zködni igyekszik, aminek a nagyon egyszer?en
belátható oka az, hogy ami „nincs”, azt nem lehet ellen?rizni, tehát úgy tehet meg bármit, hogy a
következményeket, illetve a felel?sséget sem kell vállalnia.
Az ember egyik leg?sibb vágya, hogy kijátssza a Teremt? által nekünk adott „csomagban” a szabad akaratunk
mellé kapott másik elemet, a tetteinkért vállalandó erkölcsi felel?sséget. A népmesék láthatatlanná tev? sipkája
pontosan ezt a vágyat írja le, hiszen, ha az ember láthatatlanná válik, akkor a szabad akaratával bármit megtehet
anélkül, hogy tetteinek következményeivel szembe kellene néznie. Semmi meglep? nincs tehát abban, hogy a
hatalom valóságos birtokosai mindent megtesznek azért, hogy „ne látszódjanak”. És nem azért, mert gonoszak
vagy cinikus gátlástalan módon tudatosan ártani akarnának, hanem egyszer?en azért, mert a modernitás legbels?
logikája diktálja ezt számukra.
A szállóige „the business of the business is the business” szerint, ha t?ketulajdonos vagy, akkor egyetlen dolgod
van, hogy növeld a profitodat, mégpedig bármilyen áron. Igen ám, de ha ez a bármilyen ár olyan brutális, hogy
permanens polgárháborúba taszítaná az adott emberi közösséget, akkor a meghatározó t?kestruktúrák
legmagasabb szint? urai mindent igyekeznek megtenni azért, hogy ne látszódjanak.
Hiszen ha nem látszanak, akkor nincs ki ellen polgárháborút viselni, az alávettek egyszer?en egy „természeti
törvény” érvényre jutásaként élik át saját alávetettségüket. Feltehet?en ez a legf?bb és logikailag is könnyen
belátható oka a „nem látható” hatalom kialakulásának. Persze ez a láthatatlan és ezért önmaga létét tagadni
képes, rejtettsége miatt ellen?rizhetetlen befolyással rendelkez? hatalom a fentiek miatt logikailag mégis csak
kikövetkeztethet?, így mindig akadnak olyanok, akik így pusztán spekulatív módon következtetnek a létére.
Ellenük hozta létre a láthatatlan f?hatalmat védeni hivatott globális médiagépezet a két f? bélyeget, az
összeesküvéselmélet-gyártást és a gy?löletbeszédet. Az els? a tudatlanság, a második a gonoszság, a tudatos
ártani akarás bélyegét süti azokra, akik fel merik tételezni ennek a „nem létez?” szuperstruktúrának a létezését.
A háttérhatalom kifejezés azért pontatlan, mert ez a masinéria nem a háttérben, hanem inkább a látható hatalmi
szférák felett helyezkedik el egy sajátos szuperstruktúraként. A láthatóságok világa így inkább csak a mutatványos
bódé szerepét játssza el. Ebben a bódéban helyezkedik el a hivatalos politika világa. A feladata leginkább az, hogy
diszkrét leplet vonjon a mutatványos bódé fölé, hogy lehet?leg ne látsszanak, vagy legalábbis ne nagyon
látsszanak a zsinórpadlás fel?l ?ket mozgató kezek. Mindez egyébként nem feltétlenül mutatna azok felé a
végezetes önfelszámoló folyamatok felé, amerre ma a világ és benne különösen Európa megy. Azért mutatnak
mégis arra, mert a valóságos hatalom birtokosai a láthatóságok mutatványosbódéi feletti teret minden erejükkel
álcázni igyekeznek.
Tudják ugyanis, hogy ezt az ellen?rizetlenségüket a globális profit bármilyen áron történ? növelésére használhatják
fel. És ez az ár értelemszer?en akár a világ elpusztítása is lehet. Ne felejtsük el, hogy a rákos burjánzás is
ugyanezt a logikát követi, csupán a saját növekedési feltételeit, vagyis a „profitját” próbálja növelni bármilyen áron,
akár az ?t magába foglaló él? szervezet elpusztítása árán is. Éppen ezért ? is rejt?zködik, és „trükkök százaival”
próbálja az ?t megsemmisíteni törekv? immunrendszert félrevezetni.
Hasznos szerepl?ként, az egészséges szövetek „jótev?jeként” jelenik meg, miközben gátlástalanul feléli a
szervezet er?forrásait, és gáttalan szaporodása nyomán exponenciálisan növekv? végtermékeit a rendszerre
zúdítja. Ez utóbbi a „globalóma” esetében részben a fizikai környezet végzetes elmocskolásával, részben pedig a
„bels? természet” (lelki, erkölcsi, szellemi világunk) mocskával, a kereskedelmi televíziónak nevezett
tömegpusztító fegyverekkel megy végbe.
Ez a pontatlanul háttérhatalomnak nevezett szuperstruktúra nem gonoszságból teszi azt, amit tesz, hanem azért,
mert a profit minden áron való növelésének permanens mozgatóereje nem engedi meg számára, hogy mást
tegyen. A feladat ennek a végzetesen téves szervez?dési módnak a megértése, és – ha ez még egyáltalán
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lehetséges – a megváltoztatása, korrekciója volna. Ehhez azonban mégiscsak elkerülhetetlennek látszik a
feltárása. A planetáris véleményhatalmi diktatúraként üzemeltetett globális média azonban láthatóan mindent
megtesz azért, hogy az ezt feltárni igyekv?ket állítsa be gonosz és felel?tlen bajkever?knek, akik világunk békés
fejl?dését veszélyeztetik.
Az elmúlt hetek véleményhatalmi örvénylései arról tanúskodnak, hogy egyel?re nem nagyon vagyunk képesek
kikeveredni ebb?l a végzetes csapdából, pedig a világ túlélése épp ett?l a képességünkt?l függ.
Bogár László - www.magyarhirlap.hu

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
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