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A zapatizmus: egy ma is tartó lázadás

Ki hitte volna? A maja őslakosok 1994. január elsejei felkelése más-
napján ki láthatta volna előre, hogy két évtizeddel később a chiapasi 
zapatista lázadás még mindig képes lesz megjeleníteni  eltökéltségét, 
mozgósítani társadalmi bázisát, felmutatni eredetiségét, és táplálni a 
nemzetközi visszhangot? Valójában kevés, nagyon kevés megfigyelő; 
ellenben a felkelőkhöz közel állók közül többen már azonnal. A köz-
elállók – a helyi társadalmi szervezetek és személyiségek – kezdettől 
fogva kihangsúlyozták azt a hosszú távú folyamatot, amelybe a lázadók 
öntudatilag beágyazódtak. A sietős megfigyelők – közöttük e sorok 
írója is – csak hitetlenkedtek. Kezükben tartották ugyanis a társadalmi 
mozgalmak szociológiájának alaptéziseit; és mindenekelőtt a demo-
bilizáció, a lemorzsolódás, a hanyatlás kikerülhetetlen szakaszára 
figyeltek, amellyel, rövid vagy közepes távon, minden konfliktusos 
közösségi kezdeményezésnek óhatatlanul szembe kell néznie, függet-
lenül attól, hogy sikeres volt vagy elfojtották, intézményesedett vagy 
szünet nélkül zaklatták, semlegesítették vagy megszerezték, megtűrték 
vagy aláásták az ellenfelei.  

A determinista jövendölésekre fittyet hányva a zapatisták makacs 
módon még mindig itt vannak. Ezzel gyakorlatilag egy új dimenzióval 
gazdagítják a lázadásuk amúgy is rendellenes jellegét: a tartósság, 
a kitartás... mindennemű megalkuvás nélkül, amely elkoptathatná 
legitimitásukat és integritásukat, ahogy az a számos, hosszan tartó, 
titkos vagy forradalmi mozgalomban történni szokott. Kétségtelen, 
hogy ma már a Zapatista Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (EZLN) 
sorai nem annyira tömöttek, mint 1994-ben voltak. Ellenben a „világ-
vége napján” felvonultatott impozáns erődemonstráció – 2012-ben, a 
téli napéjegyenlőség alkalmával, több mint 40 000 csuklyás zapatista 
békésen és csendben elfoglalta Chiapas öt városát1 –, és főképpen 
a belgiumi méretű országrész jelentős területein a lázadók által több 
mint tíz éve napi szinten gyakorolt „tényleges autonómia”, a mozgalom 
tűrőképességét bizonyítják.

Az elmúlt hónapokban (2013 vége, 2014 eleje) tapasztalt pezsgés, 
újra láthatóvá tette az egészet. A katasztrofális „kábítószer ellenes 
háborúnak” (Cetri, 2013), a kőolaj-privatizációnak és a kormányzó 
párt korruptságának a nemzeti ügyekre nehezedő tehertétele ellenére 
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új kormányzója, váratlanul „jóakaratot tükröző gesztusokat” és „nagy 
jelentőségű kezdeményezést” jelentettek be, annak érdekében, hogy 
Chiapasban „békésen oldják meg a konfliktust”, egyrészt a „zapatizmus 
iránti tiszteletből” (sic!), másrészt pedig az „őslakosok jogait rögzítő 
San Andrés-i Egyezmény újraélesztése” céljából. Ezt 1996-ban írta 
alá az EZLN és a kormány, de az egyezményt soha nem követte olyan 
alkotmányos reform, amely a vállalt kötelezettségeket tükrözte volna 
(Sipaz, február 2014).

Ami a zapatistákat illeti, ők sem maradtak le. 2013-ra az volt a jel-
lemző, hogy már a sokadik új dinamika lehetőségét nyitották meg a 
világban „zapatizálók”2 számára. Az „Escuelita zapatista” (kis zapatista 
iskola) eddig több mint 5000, Mexikó más területeiről vagy külföldről 
érkezett „diák” számára tette lehetővé, hogy egy rövid hétre bele-
merüljön a lázadók családjainak hétköznapjaiba, és ily módon tehát 
mintegy belülről sajátítsa el a teljes részvételre alapozott és eltökélten 
független „önkormányzatuk” sikereit és kudarcait. Ezzel párhuzamo-
san az EZLN, szintén 2013-ban, a „Nemzeti Őslakos Kongresszus” 
(CNI) számára teret kínált az újrakezdésre, annak érdekében, hogy 
egységbe kovácsolja a területeiknek az agráripar, a bányászat, az 
energiaipar és a turizmus általi kisajátítása ellen küzdő mexikói ősla-
kos népeket. Végül pedig az utolsó hónapokat már a lázadás hármas 
évfordulójának zuhatagszerűen érkező megemlékezései ütemezték: a 
tényleges autonómia tíz éve, a fegyveres felkelés húsz éve, az EZLN 
alapításának harminc éve.3

Hármas évforduló

Valójában 1983 novemberében történt, hogy egy maroknyi, a Nemzeti 
Felszabadító Erők4 (FLN) kötelékéből kiváló gerilla, Che Guevara 
mintáját követve, Chiapas állam legmélyén azzal az eltökélt szán-
dékkal hozta létre a „Zapatista Nemzeti Felszabadítási Hadsereg”-et, 
hogy „lángra lobbantsa” a forradalmat. A következő évben csatlako-
zott hozzájuk az a városi egyetemista, akiből „Marcos alparancsnok” 
lett. Marcos és bajtársai azonban nem az egyedüliek voltak, akik 
a régió cotzil (tzotzil), celtál (tzeltal), toholabal (tojolabal) és csol 
(chol) maja lakosai oldalán „dolgoztak”. San Cristóbal de Las Casas 
katolikus egyházmegye szociális munkásai már több éve szintén 
ott tevékenykedtek az őslakosok falvaiban. Az egyházmegye és a 
zapatisták jelenlegi befolyási övezetének határai lényegében véve 
egybeesnek.

Tíz évvel később, a többféle hatásoktól megerősödve, ellenben 
emancipációs törekvéseikben elgáncsolva Chiapas őslakosságának 
jelentős szegmensei (a rendelkezésükre álló eszközökkel, többnyire 
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robbantottak ki. Ebben a helyi rasszista elit önkényuralma, a mexikói 
gazdasági liberalizáció hatásai, a kávé világpiaci árának csökkenése 
és az 1992-es alkotmányos reform játszottak szerepet. Ez utóbbi 
az agrárreform reményét rombolta szét. „Demokrácia, szabadság, 
igazságosság!” És mindezt azon a napon, amikor életbe lépett az 
Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA), amely 
megnyitotta Mexikó javait az Egyesült Államok és Kanada előtt. Ellen-
ben az 1993. december 31.-éről 1994. január elsejére virradó éjszaka 
végrehajtott zapatista fegyvertény hosszantartó visszhangot váltott ki. 
Miután kemény megtorlással szembesültek, a felkelt őslakosok gyor-
san visszahúzódtak, és visszatértek a falvaikba. Akkor kezdődött az a 
hosszú folyamat, melynek része a régió militarizálása, az ambiciózus 
tárgyalások, majd azok felfüggesztése, valamint az EZLN-nek világ-
méretű hatást kiváltó békés mobilizációja.

Tíz évvel később, 2003 augusztusában, a csalódott, a San Andrés-i 
Egyezmény5 életbe léptetésének állandó elodázása miatt mondhatni 
elárult zapatisták nyilvánosságra hozták a saját önkormányzati szerveik 
létrehozását. Ezek radikálisan zártak az állami szervek irányába; eluta-
sították a „mal gobierno”-t (a rossz kormányzást). Ez egy „tényleges 
autonómia” volt, de amit az Alkotmány nem akart elismerni. Ez volt 
a „mandar obedeciendo” (engedelmeskedve irányítani), itt és most.  
A zapatista falvakban ily módon kitapasztalt politikai gyakorlat elveti a 
hatalom mindennemű „bitorlását”, a szuverenitás átengedését. Az auto-
nómia a mandátumok, a „tisztségek” (pontosabban a közösségért viselt 
„terhek”; ford. megj.) szüntelen körforgásában és azonnali visszavon-
hatóságában szerveződik meg. Ezeket az őslakos küldöttek – férfiak 
és nők – önkéntes alapon vállalják a „Jó kormányzás tanácsai”-ban 
(Caracoles), ahol a lázadó közösségek oktatási, egészségügyi, jogi, 
és amennyire lehetséges termelési és kereskedelmi autonómiájának 
az adminisztrációja zajlik. A zapatisták által ma megállapított mérleg 
inkább pozitív: a különféle, el nem tussolt nehézségek ellenére a „vida 
feliz” (boldog élet) és az újra visszanyert méltóság segítenek kezelni 
„az anyagi feltételek javulásának a lassúságát”.6

Hármas eredetiség

A zapatista lázadás minden eredetisége, ereje és gyengesége abban 
a fejlődésben és azokban a valóságokban rejlik, amelyekről ez a hár-
mas évforduló tanúskodik. Egy klasszikus leninista forradalmi élcsapat 
előkészíti a terepet egy tömegméretű, eltökélt és szinte mondhatni 
öngyilkos őslakos lázadásnak, amelyik maga is a körülmények, az 
erőviszonyok, a több busznyi „világpolgárral” való „intergalaktikus”7 
találkozások függvényében olyan mozgalomként bontakozik ki, amelyik 
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mélyen önazonossági, mexikói nacionalista és ugyanakkor globalizá-
ció-ellenes! Itt érhető tetten a lázadás eredetisége: egy szakadásokból 
és folytonosságokból álló dinamikában, egy olyan gerillaháborúban, 
amelyik valójában már nem nevezhető annak, és amelyik úgy vállalja 
fel múltbeli kötődéseit, hogy nem egyszerűsödik le azokra. Más szóval, 
a zapatista mozgalom atipikus – és meglehetősen vonzó – arculata 
pontosan abban a kísérletben rejlik, ahogyan a küzdelmek történetében 
addig egymással ellentétes, vagy abból éppen hiányzó elemeket ösz-
szeötvözi. Mindezt pedig a társadalmi mozgalmat meghatározó három 
fő dimenzió mentén teszi. Ezek a mozgalom törekvése, önazonossága 
és cselekvési eszköztára. 

A zapatista törekvés, a korábbi közép-amerikai forradalmi mozgal-
maktól eltérően, valójában megújítja és összekapcsolja az újraelosztás 
és az elismerés napirendjeit. Ötvözni a társadalmi igazságosságot és a 
kulturális identitás tiszteletét, a mostantól kezdve egyetemes eszmény 
egyszerre erkölcsi és politikai. „Azért vagyunk egyenlők, mert különbö-
zünk egymástól.” Az első, máris materiális zapatista követelések – „egy 
darab föld, egy fedél, élelem, munka, egészség, iskolák…” – azonnal 
általánosakká válnak, hogy megcélozzák a társadalmi és kulturális 
„méltóságot”. Amennyiben ez az új emancipációs perspektíva nagyon 
jól összekapcsolja az önazonossági sokféleség kinyilvánítását, vala-
mint a társadalmi csoportok és népek közötti egyenlőség szocialista és 
harmadik világbeli történelmi törekvését, egyben a politikai demokrácia 
régi republikánus regiszteréből is merít, végül pedig más, sokkal meg-
lepőbb hangsúlyokat is hozzátársít: az alany, az egyén közösségbeli 
státusza és emancipációja iránti aggodalmat; a nők és a férfiak közötti 
egyenlőség követelményét; a fejlődés határaival számoló ökológiai 
tudatosságot… 

Ugyanezt a gondolatmenetet követve elmondható, hogy a zapatista 
lázadást ugyanakkor sokféle, korábban elfojtott vagy figyelmen kívül 
hagyott, önazonossági hivatkozások is strukturálják. Ezek a hivat-
kozások hol társadalmiak vagy „osztálybeliek”, hol kulturálisak vagy 
etnikaiak, de lehetnek területiek, földrajziak, politikaiak vagy nemi 
vonatkozásúak. Kizsákmányolt vagy kirekesztett parasztok, hátrá-
nyosan megkülönböztetett őslakósok, eszköziesített maják, elfeledett 
chiapasiak, másodrendű mexikói állampolgárok, marginalizált világpol-
gárok, uralt nők…, a zapatisták megsokszorozzák a – lokális, nemzeti 
és nemzetközi – kötődéseket, anélkül, hogy azokat szembeállítanák 
egymással. Kellőképpen önazonosságiak és kötöttek ahhoz, hogy 
fel ne oldódjanak, ugyanakkor pedig kellőképpen nyitottak és egye-
temesek ahhoz, hogy ne zárkózzanak magukba. Az őslakos közös-
ségek meggyökerezettsége mérsékeli Marcos alparancsnok tollának 
kozmopolitizmusát. Szétválás nélküli autonómia, asszimiláció nélküli 
integráció. A küzdelem zászlaja (a vörös csillag fekete alapon) és a 
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Chiapas csuklyás majái minden köztevékenységében. 
Végül pedig a zapatista lázadás cselekvési eszköztára szintén 

a feszült helyzetben levő szervezeti módokból és formákból merít.  
A lázadó falvakban kitapasztalt demokratikus, részvételi, és horizon-
tális kultúrának nem sikerült minden önkényuralmi, központosító vagy 
alá-fölérendeltségi reflexet kiiktatnia; különösen nem magában a 
zapatista hadseregben. A körülményektől függően maga a diskurzus is 
hol normatívabb felhangot kap, vagy éppen ellenkezőleg, könnyedébb 
hangsúlyú. Ha tehát a cselekvési eszközök, illetve a megnyilvánulás 
és a mobilizáció módozatainak újszerűsége – érdesek, szimbolikusak, 
kreatívak, médiatikusak – világosan kitapintható a zapatista létezési 
módokban, ugyanakkor azonban a sokkal klasszikusabb, masszí-
vabb, fizikaibb és hierarchikusabb pozíciók hangsúlyosak maradnak 
a mozgalomban, jóllehet nem keverednek össze a dogmatizmussal, a 
militarizmussal és az egykori gerillák „avantgárdizmusá”-val, amelytől 
a zapatista mozgalom meg karja magát különböztetni. Az elmúlt két 
évtizedben az EZLN politikához való viszonya szintén egymással 
ellentétes hagyományokból merített, hol jakobinusabbnak, hol inkább 
önigaztatóbbnak bizonyult. Erre még visszatérünk.

Ezen a háromszorosan is eredeti alapon lehetett tehát a zapatista 
lázadást joggal olyan mozgalomként bemutatni, mint amelyik egyide-
jűleg „önazonossági, forradalmi és demokratikus”! A világban működő 
tiltakozó akciókban ez az ötvözet nagyon ritka. A zapatizmus tulajdon-
képpen ennek köszönheti rendkívüli, fejlődőképes és vélelmezhetően 
egyedi arculatát. Minden bizonnyal részben ez is magyarázza a kivál-
tott nemzetközi visszhangot, illetve azt az úttörő szerepet, amelyet a 
később „globalizáció-ellenes”-nek8 nevezett új pluralista internacionálé 
kialakulásában, az 1990-es évek végén, betöltött. Mivel a „zapatista 
koktélt” az emancipáló keresztény kultúra, a szabadelvűség szelleme, 
a marxista olvasat kulcsfogalmai, a nemek egyenlőségének eszméi, 
környezetvédelmi aggodalmak és maja referenciák itatják át, ezért 
még mindig képes kiváltani a legkülönbözőbb meggyőződésű akti-
visták tetszését. Felháborodottak, anarchisták, progresszív katoliku-
sok, indianisták, autonomisták, szocialisták, kulturalisták, feministák, 
kommunisták, környezetvédők... mind-mind felismeri a saját maga 
kedvenc „ízét”, készen arra, hogy kiválogassa és félretolja azt, ami 
neki nem tetszik, vagy elhallgassa azt, amit nem tud értelmezni a 
maga rendszerében.9

Hármas vita

A zapatista lázadás számos aspektusa megérdemelné, hogy gondos 
elemzés tárgyát képezze. Két évtized alatt számos minőségi munkát 
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hasonlóan a diskurzus, vagy a zapatizmus jelentőségének és hatá-
sának a tárgyalására,10 ugyanakkor azonban a lázadó dinamika több 
fontos dimenzióját mind a mai napig alig vették górcső alá. Olykor 
nyilvánvaló megvalósíthatósági okokból, gyakran pedig azt kockáztat-
va, hogy az EZLN – médiabeli és politikai – becsmérlőinek a készre 
gyártott igazságait tovább hagyják virágozni. Ez igaz mind a lázadás 
belső működését illetően (azok a módok, ahogyan a mozgalom a belső 
kohézióját, az egységét, a befogadást és a kirekesztést, a vezetés 
mindennapi legitimációját és körülhatárolását, a társadalmi, politikai 
és szimbolikus azonosítási és (újra)meghatározási munka megszer-
vezését… megvalósítja), mind pedig az EZLN-nek és az ő „támogatói 
bázisainak” a közvetlen vagy távolabbi, őshonos és nem őshonos 
külvilággal való kapcsolatának a vonatkozásában is, gyakorlatilag a 
felkeléstől számítva egészen napjainkig.

Az alapértelmezésből, vagy majdnem abból kiindulva,11 a zapatiz-
musról folyó vita csupán három kulcskérdésének a tárgyalására 
szorítkozunk. Ez a három kérdés perlekedések forrását képezi, és a 
tétjük nem más, mint egészen pontosan a lázadás értelme és célja. 
Az első, amely már 1994. január elsején megjelent, és amelyet azóta 
is rendszeresen frissítenek a mozgalmat megvetők, hangsúlyozza a 
feltételezett heteronómiát, illetve az őslakosoknak egy külső impulzus 
és irányítás révén történő állítólagos eszközesítését. A második az 
EZLN-nek a politikához fűződő viszonyára vonatkozik, ami az állam-
ról és a társadalmi változások preferált módozatairól vallott felfogást 
jelenti. Végül pedig az utolsó a lázadás által ellenőrzött területeken 
folyamatban levő zapatista önkormányzási tapasztalatok – társadalmi, 
politikai, gazdasági… – termékenységét és életképességét érinti.

Felelőtlen demagógok és tévelygő gyermekek

Ma már szakállasnak mondható az a gondolat, hogy az őslakosok 
lázadását a nem őslakos hivatásos forradalmárok egy kallódó cso-
portocskája manipulálja. Mind a hatalom részéről, mind pedig bizo-
nyos sajtóban és a többé-kevésbé tájékozott értelmiségi fejekben 
gyakorlatilag az 1994-es felkelés másnapján kijelentésre került, és 
egészen napjainkig tartja magát az az újra és újra megfogalmazott, 
és unalomig sulykolt állítás, miszerint a külső erők által megtévesztett 
őslakos mozgalom nélkülük elveszítené minden létjogosultságát.  
A vezetés feltételezett idegensége (allochton jellege) elegendő kellene, 
hogy legyen a hitelessége aláásására. 1994-ben egyszerre került tehát 
célkeresztbe mind Samuel Ruiz, a helyi „keresztény-marxista” püspök, 
mind pedig Marcos alparancsnok az ő „szélsőbaloldali internaciona-
lista” bajtársaival. „A felelőtlen demagógok egy csoportja becsapta az 
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írja már január 7-én az irodalmi Nobel-díj mexikói kitüntetettje, Octavio 
Paz, az El Pais-ban. A tévelygő gyermekek szintjére lealacsonyított 
majákat nem lehet felelőssé (sem pedig képessé!) tenni egy ilyen 
méretű lázadásért. 

1995 februárjában Ernesto Zedillo elnök maga is megismétli a 
refrént, hogy igazolja Marcos alparancsnok (elvetélt) letartóztatási 
kísérletét. „Az EZLN célkitűzései nem népiek, nem őshonosak és nin-
csenek gyökereik Chiapasban.” Ennek a folyamatnak a lendületében 
több könyv is megjelenik, amelyek megkísérlik elfogadtatni azt a tézist, 
hogy az őslakosok külső befolyás alatt állnak – mégpedig a guevarista 
aktivisták és az egyházmegyei közösségszervezők befolyása alatt –, 
a továbbiakban pedig igyekeznek rámutatni a lázadás belső valóságai 
és a külső diskurzus között húzódó szakadékra. Lényegében erről szól 
a „zseniális ámítás” (Rico és de la Grange, 1998) vagy a „hasbeszélés 
művészete” (Pitarch, 2004) elmélet, amely szerint Marcos alparancs-
nok, az ápolt karizmával és kiigazított marxizmussal felruházott vezető 
mintegy tetszése szerint manipulálja az őslakos bábukat, a taktikai 
elrendezéstől az adaptív stratégiákig. Most, 2014-ben, többek között 
Legorreta szociológus sulykolja ezt továbbra is, amikor hangsúlyozza 
azt a törést, amely az EZLN által megszabott antikapitalista „politikai” 
projekt és az ennek áldozatul eső őslakos „szociális” napirend között 
fennáll (Proceso, 2014).

Bizonyára illuzórikus volna azt képzelni, hogy a zapatista lázadás 
elszigetelten képtelen lett volna kiforrni magát. Természetesen az 
1994. január elsejei fegyverhasználat nem volt elkerülhetetlen, és nem 
tekinthető pusztán a kizsákmányolás és a diszkrimináció helyzetéből 
fakadó egyszerű mechanikai hatásnak. Nem szerepelt az őslakosok 
körében tevékenykedő emancipációs mozgalom perspektívájában. A 
felkelésre való felhívásnak még egy válság- és megtorlási időszakban 
sem lett volna ilyen méretű visszhangja, ha nem találkozik már eleve 
mozgósított társadalmi csoportokkal. Ez a mozgósítás azonban csakis 
a társadalmi és vallási közvetítések, illetve az átpolitizált beavatkozá-
sok révén volt lehetséges. Az is szintén nyilvánvaló, hogy a katonai 
vezető és „szóvivő” Marcos szerepe az elmúlt két évtizedben, mind bel-
sőleg, mind pedig a zapatizmus  külső meghatározásában, vagy pedig 
„meghatározatlanságában”, mindenképpen központi és meghatározó 
volt. Egyrészt azzal, hogy szinte monopolizálta a lázadó beszédet,12 
másrészt teljesen magára vonta a figyelmet; a tekintetek fókuszpontja 
lett. Több interjúban ezt maga is elismerte; és állítása szerint sajnálja 
(lásd történetesen Castellanos, 2008).

Ugyanakkor nem lehet csak erre leegyszerűsíteni ennek a tartós 
lázadásnak a valóságát és a jelentőségét. Ezt a néptömeget megmoz-
gató őslakos – tiltakozó, követeléseket megfogalmazó és javaslatokat 
tevő – dinamikát nem lehet megfosztani minden legitimitástól vagy fele-
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lőtlen demagóg”  beleegyező, elidegenedett vagy áldozati játékszerére 
tekintenek. Ez ugyanis egyet jelentene a szociológiai rövidlátásból, a 
rasszizmusból vagy kulturalizmusból, esetleg a politikai érdekből tör-
ténő eltévelyedéssel... annak érdekében, hogy az igazságosságot, a 
szabadságot és a demokráciát igénylő valós társadalmi követelésekre 
adott rossz válaszokat igazolják. Ez, ugyanebben a szellemben, azt is 
jelenti, hogy alig tulajdonítanak jelentőséget a képeslapokon megjele-
nített „autentikus” maja őslakos megmerevedett alakjával szakító, ettől 
a képtől fényévekre levő őslakos parasztok azon cselekvési képessé-
gének, hogy a saját történelmüket befolyásolják. Végül pedig figyelmen 
kívül hagyják, vagy legalábbis félreértik az őslakosok azon ügyességét, 
hogy a maguk részéről, és a saját igényeiknek, programjaiknak és 
prioritásaiknak megfelelően, képesek eszköziesíteni, elfogadni vagy 
alakítani azokat a befolyásokat, hozzájárulásokat, eltulajdonításokat 
és függőségeket, amelyeknek tárgyai (vagy inkább „alanyai”). 

Szemben, vele vagy nélküle?

Az elmúlt húsz esztendőben az EZLN politikához való viszonya és a 
társadalmi változásoknak a lázadás által preferált módja is jelentős 
átalakulásokon ment át. Ebben elsősorban annak belátása játszott 
szerepet, hogy a mexikói hatalommal szemben az erőviszonyok 

Manipuláltak, a zapatista őslakosok?
(Claude Duterme, 1997)
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7alakulása véletlenszerű, előre lépésekkel és kudarcokkal tarkított. De 

tényezőkként még ide sorolhatók a társadalmi baloldal és a nemzeti 
politika válaszadása (vagy választ nem adása),13 a haladó, marxista 
vagy indianista, értelmiséggel folytatott párbeszéd, valamint a zapatista 
harc különböző formáinak a nemzetközi visszhangja. Teljesen nyilván-
való, hogy mindennek eredményeképpen, két évtized leforgása alatt, 
az EZLN egy erősen „etatista” dominanciájú szemléletmódról eljutott 
egy sokkal „autonómistább” szemléletmódra. 

Az első irányzat, amely központosító és marxista-leninista 
ihletettségű, hierarchikus viszonyt állít fel a politikai pártok (felső ré-
teg) és a társadalmi mozgalmak (alsó réteg) között. Még ha nem is 
célozza meg az államhatalom megdöntését vagy megszerzését, azért 
a harc pártos kifejeződését mindenképpen szeretné elérni, mert ezt a 
„felülről történő” irányítást tekinti a társadalmi mozgósítások politikai 
hatékonysága feltételének. A második irányzat sokkal horizontálisabb 
és anarcho-szindikalista, illetve szabadelvű ihletettségű. Elutasítja 
a hatalom átruházásának – szétválasztásának, elidegenítésének, 
koncentrációjának – eszméjét, és ebből kifolyólag a mediáció vagy 
a képviselet minden intézményesített formáját. Előnyben részesíti a 
„territorializáció”-t és az „alulról jövő”, itt és most (hic et nunc), önigaz-
gatási gyakorlatok kifejlesztését. Az egyik az „állami fennhatóság” 
bizonyos fetisizálása, míg a másik a „társadalom tisztasága” nevében 
cselekszik. 

A megnyíló és bezáruló „lehetőség ablakok” függvényében zajlanak 
a lázadás politikai napirendjének állandó – és létfontosságú! – újrafo-
galmazására tett erőfeszítések. Az EZLN ily módon jutott el, az etatista-
autonómista átalakulással párhuzamosan, a mexikói „szocializmusért” 
való küzdelem kezdeti forradalmi eszméjétől ahhoz, az 1995 januári 
felhíváshoz, amelyben a „Nemzeti Felszabadítási Mozgalom” létreho-
zását javasolta, majd az „őslakos méltóság” védelmének állításához, 
vagy még később, a 2000-es években, az „antikapitalista” ellenállás 
hálózatba történő szervezéséhez, „balra lent”, mind a mexikói ország-
határokon belül, mind pedig azon kívül.14 Az államhatalom katonai 
úton vagy választás révén történő megszerzésének „elutasítását”, és 
az EZLN autonomista fordulatát tehát mindenekelőtt egy taktikai pá-
lyafutás vagy a körülmények, sőt mi több, a véletlen, adta végkifejlet 
eredményeként kell értelmezni, és semmiképpen nem a zapatizmus 
ideológiai lényegeként. Minden esszencialista perspektívával szemben 
Daniel Bensaïd pontosan állapította meg, hogy: „a zapatisták azt ál-
lítják, hogy nem kívánják azt, amit semmiképpen nem képesek elérni.  
A szükségből formálnak erényt” (2003).

Amaury Ghijselings, belga globalizáció-ellenes aktivista, aki 2014 
januárjában, Chiapasban, részt vett az Escuelita zapatista kurzuson, 
három szóban foglalja össze az EZLN társadalom átalakító stratégiájá-
nak fejlődését: „szemben, vele, nélküle” (Ghijselings, 2014). A mexikói 
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hadüzenetet valójában felváltotta a kormányzati és a pártos  politikával 
folytatott párbeszédnek egy viharos időszaka, majd ennek a két útnak 
a kudarcait és megfenekléseit megtapasztalva, még ugyanabban az in-
díttatásban bekövetkezett a visszahúzódás és a „tényleges autonómia” 
kiépítésének ideje az őshonos közösségekben, most már mindennemű 
kapcsolat „nélkül” az establishment szerveivel; egyben pedig bármiféle 
hivatalos segítség vagy beavatkozás mellőzésével. 

A politikával és a hatalommal, mint a társadalmi forradalom meg-
határozó eszközeivel szembeni zapatista bizalmatlanság tehát végső 
soron viszonylagosnak mondható. Egyrészt azért, mert a lázadás 
irányításában a bizalmatlanságot a nemzetek feletti kapitalista és im-
perialista érdekekkel szemben a nemzeti függetlenség és szuverenitás 
újra és újra kihangsúlyozott eszméihez való szoros kötődés kíséri. 
Másrészt pedig azért, mert a terepen „a ‘Jó kormányzás tanácsai’-nak 
tapasztalata ragyogó bizonyítéka annak a törekvésnek, hogy a politikai 
megszerveződés másfajta módozatait építsék ki”, nevezetesen „az ön-
igazgatás olyan formáit, amelyekben a kormányzók és a kormányzottak 
elkülönítését a lehető legjobban lecsökkentik”, a nélkül azonban, hogy 
mindenfajta „vertikalitást”, vagy a hatóságok és az igazgatottak között 
fennálló hatalmi viszonyt száműznének. Ezt még kevésbé teszik meg 
a katonai-politikai struktúrát jelentő EZLN és a zapatista „támogató 
bázisok” között (Baschet, 2014).

A zapatista önkormányzás életképessége

A dolgok szükségszerűsége folytán, a lázadás által ellenőrzött terü-
leteken, több mint tíz éve a törvényesen el nem ismert „tényleges 
autonómia” gyakorlása áll a zapatista harc középpontjában. Ameny-
nyiben a 2014. januári Escuelita őslakos tanárait hallgatjuk, a lázadó 
önkormányzás egyszerre jeleníti meg a küzdelmük módszerét és 
célját. Ugyanabban az időben egyrészt a társadalom átalakítását cél-
zó projektjük gyakorlati és „alulról történő” kitapasztalásának a helye, 
másrészt pedig a politikai és kulturális emancipációjuk laboratóriuma. 
A zapatista szójegyzékben az „autonómia” immár egyértelműen a 
„szabadságot” jelenti. „Csakis az tekinthető valódi emancipációnak, 
amely egyben ön-emancipáció is. (…) A tapasztalat arra ösztönöz, 
hogy újra felfedezzük (…) ezt a rendkívül elemi, és egyben sorsdöntő 
elvet: képesek vagyunk önmagunkat kormányozni” (Baschet, 2014).

Kérdés azonban, hogy ez az együttes életképes-e? Egy továbbra 
is ellenséges gazdasági, politikai és katonai környezetben a zapatista 
dinamika képes-e további teret nyerni, vagy, sokkal szerényebben, 
újratermelődni, kitartani… az első főszereplői örömére, akik a min-
dennapokban, a sárban járnak, miközben kezük és fejük tevékenyke-
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évfordulójának megemlékező ünnepségei közepette két pontosabb 
kérdés járt körbe Chiapasban: „a zapatisták többen vagy kevesebben 
vannak-e, mint 1994-ben” és hogy „jobban élnek-e”? Jóllehet ezeket, a 
kérdéseket egyesek „túlságosan kartéziánus”-nak vagy „sajátságosan 
nyugati”-nak ítélték meg, mégis születtek különféle válaszok, amelyek 
elemei olykor ellentmondásosak voltak mind maguknak a zapatisták a 
soraiban, mind pedig a „zapatizálók” körében.

Először is Marcos alparancsnok már 2012. decemberében mintegy 
elővételezte a választ.15 Nagyjából: „igen, erősebbek vagyunk, mint 
korábban, és igen, jobban élünk”. Hozzá hasonlóan, a 2014. januári 
Escuelita zapatista tanárai és családjai aláhúzták a dinamika életerejét, 
eltökéltségét és ellenálló képességét, a „méltóság” terén elért előrelé-
péseket és a konkrét megvalósításokat a hatalom megosztása, az ok-
tatás, az egészségügy, az igazságszolgáltatás, a nemek egyenlősége, 
valamint a termelő és kereskedelmi tevékenységek vonatkozásában. 
Marcoshoz hasonlóan, ők maguk is elismertek és megmagyaráztak 
„számtalan hibát és nagyon sok nehézséget”. Azt sem rejtették véka 
alá, hogy „kemény, megkövetelő…” volt, hogy „türelmesnek” kellett 
„lenni, hogy bekövetkezzen az anyagi feltételek javulása”, hogy elő-
fordultak „elpártolások… disszidensek, elégedetlenek… fiatalok, akik 
nem tudtak ellenállni a szomszéd falu csábításának… a kormány 
ajándékainak… az Egyesült Államokba való kivándorlásnak”, de mindig 
voltak „újak is, akik csatlakoztak hozzánk”.

Mindamellett nincs semmilyen, vagy csak nagyon kevés adat van 
arra nézve, hogy valójában hány zapatista is él „autonómiában” ma. 
Laura Castellanos újságírónő, aki „egy, a szervezethez közelálló meg-
bízható forrásra” hivatkozik, „több mint 250 000”-ről beszél, akik azt a 
27 „lázadó autonóm önkormányzatot – MAREZ” népesítik be, amelyek 
még mindig az öt zapatista Caracoles-hez tartoznak.16 Ez gyakorlatilag 
Chiapas őslakosságának a 22%-át jelenti (El Universal, 2014. január 2.).  
Más megfigyelők, akik legalább annyira rokonszenveznek az üggyel, 
inkább 150 000, sőt mi több, maximum 100 000 lázadóról beszélnek 
(még ott is, ahol a lázadásnak nagyon erős a beágyazódottsága, 
egyetlen önkormányzat sem büszkélkedhet azzal, hogy 100%-ban 
zapatista lenne). A legtöbben, minden esetre, egyet értenek abban, 
hogy a mozgalomnak jelentős, egyéni és kollektív, elpártolásokat kellett 
elkönyvelnie, különösen azokban a közösségekben, amelyek „kevéssel 
1994 előtt, vagy rögtön utána léptek be a zapatizmusba, a két tűz közé 
való kerülés félelmétől vagy a gyors győzelem reményétől indíttatva”. 
Ezek „annál könnyebben elhagyták a zapatizmust, hogy nem élték 
végig a teljes politizálódási folyamatot” (Aquino Moreschi, 2014).

A Caracoles gazdasági életképessége és „antikapitalista” jellege 
teljesen nyilvánvalóan problémásnak mondható, ellenben, mint olyan, 
alig képezi elemzés tárgyát, és egyébként maguk a zapatisták is éppen 
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amelyet az „autonóm kormányzás”-nak szentelnek: nagyon gyengén 
változatos önellátó földművelés, földhiány a lázadó önkormányzatok 
jelentős részében, a berendezések és az infrastruktúra kirívó hiá-
nyosságai, függetlenség az államtól, ellenben függőség a hullámzó 
nemzetközi szolidaritástól és a törékeny alternatív kereskedelmi csa-
tornáktól, ambivalens betagolódás a lokális és regionális piacokba… 
Ez az egész, amelyhez még társul a kormányzati hatóságok jelentős 
„segélyezési” tőkeinjekciója a nem zapatista falvakba, a változó inten-
zitással továbbra is érvényben levő katonai vagy félkatonai zaklatások 
által teremtett mérgezett légkör, valamint a közösségek közötti feszült-
ség és konfliktus (különösen azután, hogy a zapatista földeket más, a 
hatalom által többé-kevésbé irányított őslakos társadalmi szervezetek 
foglalták el), magát a lázadó önkormányzat jövőjét zálogosítja el.

Félig megnyert vagy félig elveszített lázadás?

A zapatizmus viszonylagos politikai elszigeteltségéhez, és jelen-
téktelen, de szimbolikus katonai súlyához, mindenképpen célszerű 
hozzásorolni a lázadás társadalmi és gazdasági sebezhetőségét 
az aktuális chiapasi környezetben. Ezt a környezetet, jobban, mint 
valaha, a domináns fejlesztési modell „kifele fordulása” jellemzi.  
A kormányrúdnál a hatalmas magán-, nemzeti- és transznacionális 
(bányaipari, autópálya építői, turisztikai, agrár-ipari, gázkitermelői, 
erdőgazdálkodási…) befektetők egyértelműen kiszorították azt a helyi 
államot, amely a különböző chiapasi őslakos társadalmi szervezetek, 
a zapatistákat is beleértve, létfontosságú és territoriális érdekeinek a 
legfőbb ellenfele. Ebben a vonatkozásban az erőviszonyok ma sem 
sokkal egyenlőtlenebbek, mint voltak alig több mint két évtizeddel 
ezelőtt, 1994. január elsején.

Szóval, egy félig elveszített, vagy egy félig megnyert lázadás? Két-
ségtelen tény, hogy „a demokrácia, a szabadság és az igazságosság” 
érdekében felkelt chiapasi csuklyásoknak nem sikerült új alapokra 
helyezni az Alkotmányt, megszüntetni az intézmények gyarmati jel-
legét, igazából demokratizálni az országot, de még csak a mexikói 
politikai színtéren sem tudták megvetni a lábukat, ellenben mind 
helyi, mind pedig nemzeti és nemzetközi szinten az újraelosztásért 
és az autonómiáért folytatott paraszti és őslakos küzdelmet egy teljes 
mértékben eredeti láthatósággal és hatással ruházták fel (Duterme, 
2004 és 2009). És továbbra is befolyást kívánnak gyakorolni az erővi-
szonyokra és a társadalmi döntésekre, egy politikailag megrekedt és 
a globalizált gazdaság pusztító szeleire teljesen nyitott Mexikóban. Ily 
módon a zapatizmus teljes mértékben részt vesz azokban az indián 
mozgalmakban, amelyek Latin-Amerikában, az alaptól a csúcsig, arról 
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tartása érdekében történő mozgósítás nem feltétlenül jelenti azt iden-
titásba való görcsös belemerevedést, és hogy képes kéz a kézben 
együtt haladni a társadalmi igazságosságért és a jogállamiságért 
folytatott harccal. Érdemeik nemzetközi elismerése, még akkor is, ha 
csak elenyésző, táplálja a megtalált méltóságukat, és egyben abból 
is táplálkozik.

Jegyzetek

1 Emlékezzünk vissza, hogy a történetileg a maja naptár egy ciklusának végé-
vel megegyező, 2012. december 21.-ét megelőző hónapokban, a világban 
különböző apokaliptikus értelmezések és katasztrófa próféciák születtek… és 
kerültek forgalomba, s amelyeken maguk a zapatista lázadók is élcelődtek.

2  Ez a szóvegyület (műszó) a zapatistákkal szimpatizálókat jelöli. 
3  „A zapatista lázadás húsz évének összefoglaló kronológiájá”-t lásd az 

Alternatives Sud jelen (21, 2014/2; http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_24_
iprod_607-zapatisme-la-rebellion-qui-dure.html#) számában.

4  Ez a titkos marxista-leninista csoport 1969-ben alakult az észak-mexikói 
Monterreyben. 1974-ben a hatóságok nagyon keményen felléptek ellenük.

5  A mexikói kormány és a lázadó parancsnokok által 1996. február 16-án aláírt 
San Andrés-i Egyezmény középpontjában „az őslakók jogai és kultúrája” 
állnak. A tárgyalások által előirányzott más kérdésekben soha nem jutottak 
eredményre. Ezeknek a sokkal inkább politikai (demokratizálódás) és társa-
dalmi-gazdasági (újraelosztás) dimenziójú zapatista követelésekről kellett 
volna szólniuk. 

6  Ezek egy zapatista tanárnak az Escuelita zapatista (zapatista iskola) 2014. 
januári szessziójának plenáris ülésén elhangzott szavai.

7  Ezt az elnevezést Marcos adta annak az összejövetelnek, amelyet 1996-ban 
az „Első Interkontinentális Találkozó az Emberiségért és a Neoliberalizmus 
Ellen” néven az EZLN hívott össze Chiapasban. Azóta ezt számos hasonló 
kezdeményezés követte.

8  A nemzetközi köznyelvben elterjedt „altermondialista” fogalom „globalizá-
ció-ellenes” magyar fordítása megítélésem szerint nagyon szerencsétlen. A 
magyar ugyanis a valami ellen folytatott küzdelemre fekteti a hangsúlyt, míg 
az altermondializmus valamiért, mégpedig egy más/másfajta/másképpen 
(társadalmi szempontból igazságosabban) szervezett és működtetett világért 
küzd (ford. megj.).

9  Többek között ezt az aspektust taglalja az Indiánok és zapatisták (Duterme, 
1997) c. munka. A zapatizmus sokkal analitikusabb megközelítései egy 
tanulmánykötetben olvashatók: EL EZLN y sus intérpretes. Resonancias 
del zapatismo en la academia (Duterme, 2011). Az EZLN jelenség legfőbb 
szociológiai olvasatai (amelyeket a marxizmus vagy Alain Touraine ihletett) 
nem igazán elemezték a régi és új cselekvési formáknak ezt a törékeny és 
folyamatosan fejlődő artikulációját. Helyette inkább az egyik vagy a másik 
pólust becsülték túl; sőt mi több, ennek függvényében határozták meg a 
zapatizmus iránti érdeklődésüket is: egyrészt csupán csak úgy tekintettek 
rá, mint a társadalmi osztályok viszonyrendszerének kötelező kifejeződése, 
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2 és a társadalmi-gazdasági kizsákmányolás formáira fókuszáltak; másrészt 

abszolutizálták az innovatív jellegét, a szakítást a guevarista örökséggel, és 
a kulturális diszkrimináció formáira fókuszáltak. Mintha a lázadás csakis a 
hivatkozási pontnak számító elméleti-politikai alakzatokhoz igazítva nyerhe-
tett értelmet.

10 Kronológiai sorrendben idézhetjük: Monod (1994), Gonzalez Casanova 
(1995), Le Bot (1997), Harvey (1998), Montemayor (2001) Baschet (2005), 
Matamoros (2012)

11 Többek között lásd A. Aquino Moreschi (2014) és B. Baronet, M. Mora és 
R. Stahler-Sholk (2011) rendkívül érdekes (és viszonylag új keletű) műveit, 
amelyek valóban a zapatista őslakos közösségekben végzett kutatómunkán 
és a lázadó rezsim „tényleges autonómiája” mindennapjainak az elemzésén 
alapszanak.

12  Ez a beszéd, a körülményektől és a hangulattól függően, időnként ünnepé-
lyes, sejtetős, költői, harcias, irodalmi, ironikus, politikai, komoly, nárcisztikus, 
nyitott, kérlelhetetlen vagy filozófiai, ellenben ezt a beszédet lehetetlen ösz-
szetéveszteni az EZLN őslakos vezetőinek vagy a „Jó kormányzás tanácsai” 
lázadó hatóságainak a nyilatkozataival (Marcos alparancsnok – és mások 
– megszámlálhatatlan szövege hozzáférhető nyomtatott formában, vagy a 
világhálón; lásd pl. www.enlacezapatista.ezln.org.mx, vagy francia nyelven 
www.cspcl.ouvaton.org).

13 Erre a kérdésre, vagyis a zapatizmusnak a mexikói nemzeti politikai térre 
való bekerülését megcélzó különböző kísérleteinek kudarcára, valamint a 
mexikói baloldal körében az EZLN viszonylagos politikai elszigeteltségének 
okaira vonatkozóan lásd, többek között, Castellanos (2008), Duterme (2009) 
és Houtart (2013) munkáit.

14  Érdemes elolvasni a Pedro Pitarch és Jérôme Baschet közötti érdekes vitát, 
amely az EZLN „egymást követő politikai álláspontjai”-t ütközteti „a különböző 
dimenzióknak a változó egyensúlyok függvényében történő összekapcsolá-
sá”-val (Problèmes d’Amérique latine, 2006).

15  „Az [utóbbi] években konszolidáltuk önmagunkat, és jelentősen javítottunk az 
életfeltételeinken. A mi életszínvonalunk magasabb, mint azoké az őslakos 
közösségeké, amelyek az uralkodó kormány hívei, és amelyek elfogadják 
azt az alamizsnát, amelyet alkoholra és felesleges cikkekre pocsékolnak 
el. A mi házaink úgy javulnak, hogy közben a természet nem károsodik (…)  
A falvainkban azok a földek, amelyeken korábban a nagybirtokosok szarvas-
marhái híztak (…), napjainkban kukoricát, babot és zöldségeket termelnek, 
amelyek megfényesítik az asztalainkat. Munkánkat kettős megelégedettség 
kíséri. Megadja nekünk mindazt, amire a tisztességes élethez szükségünk 
van, és hozzájárul a közösségeink kollektív növekedéséhez. A gyermekeink 
olyan iskolába járnak, ahol a saját történelmüket tanulják, egyrészt a hazáét, 
másrészt a világét, ugyanúgy, mint a növekedéshez szükséges tudományo-
kat és technológiákat, a nélkül azonban, hogy megszűnnének őslakosok 
lenni. Az őslakos zapatista nőket nem árulják áruként. A PRI [a kormányzó 
Intézményes Forradalmi Párt] őslakos hívei a mi kórházainkat, klinikáinkat és 
laboratóriumainkat látogatják, mert a kormányzati intézményekben nincse-
nek gyógyszerek, gyógyászati készülékek, orvosok és képzett személyzet. 
A mi kultúránk virágzik, nem elszigetelten, hanem gazdagodva Mexikó és a 
világ más népeinek a kultúráival való kapcsolata révén. (…) Mindezt nem 
csupán a kormány, a politikai osztály és az ő eszközeik nélkül értük el, ha-
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3nem éppenséggel ellenszegülve az ő mindennemű támadásaiknak.” (www.

enlacezapatista.ezln.org.mx; 2012. december 30.-i közlemény).
16 Az öt Caracoles, az öt „Jó kormányzás tanácsai”-nak (Juntas de Buen 

Gobierno) a székhelye, amelyek a 27 lázadó autonóm önkormányzatot 
(MAREZ), ebből kifolyólag pedig a több száz helyi zapatista közösséget 
igazgatják. Ezek a következők: La Realidad, Morelia, La Garrucha, Roberto 
Barrios és Oventik.

Bibliográfia

Aquino Moreschi, A. (2014): Des luttes indiennes au rêve américain. Migrations 
de jeunes zapatistes aux États-Unis, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes.

Baronnet, B. – Mora, M. – Stahler-Sholk, R. (2011): Luchas „muy otras”: 
zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas, México, 
CIESAS-UAM.

Baschet, J. (2005): La Rébellion zapatiste – Insurrection indienne et résistance 
planétaire, Paris, Flammarion.

Baschet, J. (2014): Adieux au capitalisme – Autonomie, société du bien vivre 
et multiplicité des mondes, Paris, La Découverte.

Bensaïd, D. (2003): „La Révolution sans prendre le pouvoir?”, Contretemps, 
n° 6.

Castellanos, L. (2008): Corte de caja – Entrevista al subcomandante Marcos, 
México, Editorial Endira.

Cetri (2013): Narcotrafic – La „guerre aux drogues” en question, Paris – Louvain-
la-Neuve, Syllepse/Cetri.

Duterme, B. (1997): Indiens et zapatistes, Bruxelles, Luc Pire.
Duterme, B. (2004): „México. Diez años de orgullo sin rostro”, Proceso, Edición 

especial, n° 13, január.
Duterme, B. (2009): „Passés de mode, les zapatistes?”, Le Monde diplomatique, 

október.
Duterme, B. (2011): „Qué lentes valen para los pasamontanas? Enfoques 

sociológicos de la rebelión zapatista”, in Huffschmid, A. – Vanden Berghe, K. 
– Lefere, R. (szerk.): EL EZLN y sus intérpretes. Resonancias del zapatismo 
en la academia, México, UACM.

Ghijselings, A. (2014): „Une petite école zapatiste pour enseigner l’autonomie 
et la résistance au reste du monde”, www.cadtm.org, január 29.

Gonzalez Casanova, P. (1995): „Causas de la rebelión en Chiapas”, Perfil de 
la Jornada, szeptember.

Harvey, N. (1998): The Chiapas Rebellion: the struggle for Land and Democracy, 
Durham, Duke University Press.

Houtart, F. (2013): „Les zapatistes existent toujours”, www.cetri.be, március 18.
Le Bot, Y. (1997): Le rêve zapatiste, Paris, Seuil.
Matamoros, F. et al. (2012): Néozapatisme – Echos et traces des révoltes 

indigènes, Paris, Syllepse.
Monod, A. (szerk.) (1994): „Feu maya – Le soulèvement au Chiapas”, Ethnies 

– Documents 16-17.
Montemayor, C. (2001): La rébellion indigène du Mexique – Violence, autonomie 

et humanisme, Paris – Québec, Syllepse – Presses de l’Université Laval.



V
il

á
g

-n
é

ze
t

11
4 Pitarch, P. (2004): „The Zapatistas and the art of ventriloquism”, Journal of 

Human Rights, vol. 3, n° 3, szeptember.
Problèmes d’Amérique latine (2006): „Les zapatistes: ‘ventriloquie indienne’ 

ou interactions créatives?” (Baschet, J.) és „Ventriloquie confuse” (Pitarch, 
P.), n° 61-62.

Proceso (2014): „El zapatismo ayer y hoy – Las lecciones” (Legorreta, M.), 
Edición especial, n° 43, január.

Rico, M. – de la Grange, B. (1998): Sous-commandant Marcos. La géniale 
imposture, Paris, Plon.

Sipaz (2014): „Chiapas: A 20 años del levantamiento zapatista”, Informe Vol. 
19, n° 1, február.

(Fordította: Jakab Attila)

(Eredeti megjelenés: www.cetri.be/spip.php?page=imprimer&id_
article=3468 &lang=fr)


