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A Harmadik Front építésének  
története Kínában

Bevezetés

A Harmadik Front (HF) építése Kínában az országos védelem ipari bá-
zisaként az 1960-as években kezdődött, azzal a céllal, hogy a Szovjet-
unió és az Egyesült Államok háborús fenyegetésére hatékony választ 
adjon. Ez az építkezés a maga nemében a modern kínai történelem 
legnagyobb ipari projektuma volt. Az építkezés története a múlt század 
két évtizedén ívelt át, s az elkészült létesítmények az ország számára 
iparosodást és fejlődést biztosítottak. A projektum megvalósítását 
kezdetben elragadtatott szavakkal üdvözölték, így például „új világot 
építő forradalomnak” nevezték, és mint „az imperialistákkal szembeni 
időnyerés” eszközét magasztalták.1 Mára a projekt lényegében széthul-
lott. Néhány kulcsfontosságú és a központi kormányzat tulajdonában 
lévő és általa támogatott vállakozást, illetve intézményt leszámítva, 
ma több ezer azoknak az iparvállalatoknak és háttérintézményeknek 
a száma, amelyek csődöt jelentettek, illetve amelyeket áttelepítettek, 
privatizáltak vagy egyszerűen csak sorsára hagytak. Ezzel egyidejű-
leg sok millió kétségbeesett és elszegényedett munkás és számtalan 
szétesett közösség maradt magára az ország hatalmas belső terüle-
tein.2 A mai uralkodó történeti diskurzusban a HF-projektumot anak-
ronizmusnak vagy egyenesen történelmi aberrációnak tekintik, amely 
teljes mértékben értékét veszítette, javarészt használatra alkalmatlan 
lett, s kimosódott a történelemből. E döbbenetesen megváltozott 
megítéléssel szemben, illetve a projektum összeomlásának hasonlóan 
döbbenetes valóságát látva, jelen tanulmány három különböző, bár 
szorosan összekapcsolódó problémakört vet fel. Először is azt vizsgálja 
meg, hogy a HF történetét különböző történelmi pillanatokban hogyan 
írta és írja le az uralkodó diskurzus, és arra is kitér, hogy ennek mi az 
oka. Az elemzés második problémaköre az, hogy a HF építésének 
történetét hogyan őrizték meg a történeti archívumok. Végül – és 
ez a legfontosabb kérdés – azzal foglalkozik, hogyan tapasztalták 
meg és ma hogyan emlékeznek a Harmadik Front építésére a pionír 
munkások, s hogy hogyan értelmezhetjün az emlékezetnek ezeket 
a folyamatait. E kérdések megválaszolásával fel kívánom tárni Kína 
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rendszerbe állítani egymással e megközelítéseket, összekötve a múltat 
a jelennel, a levéltárak anyagait a szubjektív tényezőkkel, a vezetők 
és a munkások perspektíváival. Tanulmányom ilyenformán része egy 
nagyobb célkitűzésnek, aminek célja, hogy megértsük Kína szocialista 
történetének öszetettségét és a jelenhez való viszonyát.

Az uralkodó nyugati történetírásban és a széles körben elfogadott 
nyugati nézetek szerint a szocialista országok történelmét mindig 
merev, totalitárius paradigmában kell elképzelni. Ezt a súlyosan 
leegyszerűsített nézőpontot kérdőjelezték meg az úgynevezett revi-
zionista és posztrevizionista történészek, akik kísérletet tettek arra, 
hogy túllépjenek Orwell Állatfarmjának túlságosan primitív irodalmi 
képzeletvilágán. E történészek célja, hogy feltárják a szocialista törté-
nelem gazdagon árnyalt textúráját.3 Ironikus módon azonban a legtöbb 
volt szocialista ország hivatalos történetírásában sokkal inkább az 
előbbi, mint az utóbbi szemléletmód köszön vissza. Még Kínában is, 
ahol a kommunista párt a mai napig monopolhelyzetben van, és ahol 
a szocialista múltat a hivatalos vonal szerint sokkal óvatosabban és 
stratégiai megközelítéssel lehet csak bírálni, a szocialista történelem, 
s különösen a gazdaság története gyakorta válik nevetség tárgyává, 
mondván, hogy az nem más, mint „idejétmúlt” anakronizmus vagy, ami 
még rosszabb, „irracionális” és „embertelen” korszak.

A hivatalosan publikált visszaemlékezések általában nem gyengítik, 
hanem inkább erősítik az effajta „államilag támogatott”4 történetírást. 
Egyes értelmiségiek és a kulturális forradalom előtti időszak magas 
rangú tisztségviselői leszármazottainak visszaemlékezései jórészt 
azokra a tragikus eseményekre koncentrálnak, amelyeket a kulturális 
forradalom és más politikai mozgalmak idején családjaik elszenvedtek, 
hogy annál szenvedélyesebben üdvözöljék a későbbi reformot.5 Más-
felől, az 1980-as évek végétől kezdve tapasztalható egyfajta makacs 
„Mao-láz” különösen az alsó társadalmi csoportok körében. Mao portréi 
köszönnek ránk külvárosi boltokban, lakások falain vagy taxik szélvé-
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szerencsét hozzon nekik). 2011-ben az egyik ingatlantársaság ledön-
tötte Mao szobrát Hainan tartomány egyik megyéjében, mire a meg-
bántott helyiek és a netezők az egész országban összefogtak, és arra 
kényszerítették a társaságot, hogy a szobrot a visszaemelje a helyére.6 
E kitartó ragaszkodás és rokonszenv Mao-Cet-ung és a szocialista múlt 
iránt felkeltette egyes kínai társadalomtudósok figyelmét.7 Állításuk 
szerint, az emlékeket különféleképpen lehet használni. Csing-Kuan 
Li szerint például a rozsdaövezet munkásainak a szocialista múlthoz 
kapcsolódó emlékeit úgy kell értelmeznünk, mint „egyfajta politikai 
erőt”, amelynek célja a jelen bírálata és alternatív jövő kidolgozása.8 
Míg ez az érvelés a munkások körében általánosan elterjedt emlékeket 
ragadja meg, implicite azt sugallja, hogy az efféle emlékek híján vannak 
a „történelmi igazságnak”, mivel e nézet azokat nosztalgikusnak vagy a 
„képzelet”9 művének minősíti, és ezzel a „történelmen kívülre” helyezi 
őket. Az érvelés egyúttal feltételez valamiféle, „valódi” történelem lé-
tezését is – ez birtokolná a „valóban megtörtént események abszolút 
privilégiumát”,10 és ezzel állnának szemben a munkások céltudatos, 
mégis csalóka emlékei. 

Jelent tanulmány tagadja az ilyen kizárólagos, „igazi” történelem 
létezését. A HF különböző történeti narratíváit – az 1960-as évek 
hivatalos történetírását, a mai történetírást, a levéltárak anyagait és 
a munkások körében élő emlékeket – összevetve, tanumányunk nem 
kívánja eldönteni, hogy melyik narratíva hordozza a „tiszta történelmi 
igazságot”, mint ahogy arra sem tesz kísérletet, hogy újra felfedezze a 
HF építésének történelmi jelentőségét. Célja inkább az, hogy az eltérő 
narratívák egymáshoz való viszonyában feltárja az ellentmondásokat, 
az összeütközéseket és az összefüggéseket, mivel ezáltal tudja be-
mutatni a HF valójában sokkal árnyaltabb,„diszkontinuus történetét”. 
A „diszkontinuus történelem” fogalmának értelmezésében Luisa 
Passerini meghatározását követem, amely szerint:

A történelem diszkontinuitásának fogalma elsősorban az ismét-
lődés, a fejlődés és a hirtelen, teljes megszakítás váltakozását 
jelenti. A diszkontinuitás ugyanakkor módszertanilag biztosítja a 
történelem és a történetírás közötti távolságot is – más szavakkal, 
fenntartja az emberiség tapasztalatai és a történész elképzelései 
közötti távolságot… A diszkontinuitás továbbá utal az egyének 
szándékai és a történelem tényleges kimenetele közötti távolságra, 
ami közismerten a rossz oldalon halad előre. Ugyanakkor utal a 
partikuláris (a mikrotörténelem által vizsgált) és az általános (a 
makrotörténelem által elemzett) egyidejű létezésére…Végül, a 
diszkontinuitás azt a dialektikus módot jelöli, ahogyan egyazon je-
lenség egyidejűleg két, egymásnak ellentmondó elem, a megőrzés 
és a felejtés értékeit és összefüggéseit hordozza …11
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E cél érdekében jelen tanulmány a HF különböző narratíváinak 
fonalát egybe szövi, mert mindegyik elemet a történelem egyformán 
jelentős, ám önmagában csonka alkotórészének tekinti. E narratí-
vák párbeszédbe lépnek egymással, áthatják egymást, és meg is 
küzdenek egymással. Együtt sem alkotnak feltétlenül teljes képet, 
de olyan sokoldalú leírást adnak, ahol objektivitás és szubjektivitás 
egymásba fonódik, s a múlt összeforr a jelennel. Tanulmányomban 
hangsúlyozzom a munkások élő emlékezetének korrekciós, kiigazító 
(bár bizonytalan) szerepét a jelenlegi hivatalos történetírással szem-
ben, de a hangsúlyt nem azért teszem az ő történetfelfogásukra, mert 
ez fontosabb lenne, mint más narratívák, hanem azért, mert az élő 
emlékezetet a történetírás mellékesnek tekintette – s ezzel a megkö-
zelítéssel magam nem értek egyet. Ez az oka annak, hogy itt és most 
fel kell hívnom a figyelmet Lee elemzése és az én tanulmányom között 
fennálló, árnyalatnyinak látszó, de lényegi különbségre: én a munká-
sok emlékeit nem külső politikai erőnek tekintem, hanem a történelem 
belső, szubjektív és lényegi elemének. A munkások élő emlékezete, 
más narratívákkal egyetemben, amelyekkel ez időnként aktívan, néha 
passzívan párbeszédbe lép, a történelem belső feszültségéről és 
ellentmondásosságáról ad hírt, s a jelennek szól. Vizsgálódásaimat 
egy Nanfang nevű, átlagosnak mondható nagyipari acélüzemben, 
Szicsuan tartományban végeztem. Nanfang egyike a HF időszaká-
ban, az 1960-as évek elején épült vállalatoknak, amely az 1980-as 
években még prosperált, ma viszont a tönk szélén áll. Nemcsak azért 
választottam Nanfangot, mert nagyon jól ismerem (ott nőttem fel), ha-
nem mert Nanfang viszontagságai lényegében összegezik magának 

Bányatörmelék-gyűjtés



Tö
r

Té
n

e
le

m
87a HF-projekt sorsát. Jelen tanulmányban az archívumok dokumentu-

mait, a médiában megjelent cikkeket és szóbeli visszaemlékezéseket 
használtam fel. Pontosabban fogalmazva, az archív anyagokhoz két 
forrásból jutottam hozzá: a nemzeti és a tartományi archívumokból, 
illetve Nanfang saját dokumentációs irodájából. A médiaanyagok a helyi 
és az országos napilapokban és képesújságokban az 1950-es évektől 
napjainkig megjelent cikkeket tartalmazzák. A Harmadik Front pionír 
munkásainak szóbeli emlékezéseit Nanfangban végzett terepmunkám 
során gyűjtöttem 2007 és 2010 között.

Az általam kikérdezett munkások mind a hetvenes és nyolcvanas 
éveikben jártak, s az 1980-as évek óta nyugdíjasok, vagy az 1990-es 
évek elején vonultak nyugdíjba. Legtöbbjük nyugdíjából él – ez álta-
lában éppen csak elég a létfenntartáshoz –, néhányan pedig felnőtt 
gyerekeiktől kapnak támogatást. Közülük egyesek még ma is a régi 
vállalati közösségekben élnek, míg mások a közeli városokba költöz-
tek, ahol együtt laknak a gyerekeikkel. A beszélgetésekre a megkérde-
zettek otthonában vagy a közeli teaházakban került sor. Mindenkivel 
mandarin vagy szicsuáni dialektusban beszélgettünk, attól függően, 
hogy az interjúk alanyai ösztönösen melyiket választották (mellesleg 
a nyelv volt az, ami a megkérdezetteket a legkevésbé hozta zavarba). 
Lényegileg arra kértem az interjúalanyokat, hogy beszéljenek a Har-
madik Frontnál szerzett emlékeikről: hogyan és miért jöttek ide, milyen 
volt korábbi munkájuk, életük, és így tovább. De az interjúk leginkább 
a saját logikájuk szerint haladtak: mindig hagytam, hogy a beszélők 
elmerüljenek emlékeikben, és akár órákig is beszéljenek megszakítás 
nélkül.12 Minden beszélgetést a megkérdezettek beleegyezésével 
rögzítettük, majd később lejegyeztük.

A Harmadik Front építésének kontextualizálása

Két jelentős tényező – az Egyesült Államok Kínára gyakorolt, fokozott 
katonai fenyegetése és nyomása, illetve Kína és a Szovjetunió szakítá-
sa – közvetlen kiváltó oka volt a Harmadik Front építésének az 1960-as 
években. Először is, az Egyesült Államok blokád alá vette Kínát, majd 
az 1960-as évek elején a két ország szembenállása eszkalálódott, 
amikor az USA egyre jobban belebonyolódott a vietnami háborúba.13 
Időközben annak lehetősége, hogy Kína is atomhatalommá válhat, 
tovább fokozta az aggodalmat az Egyesült Államokban. Egy nap-
jainkban publikált amerikai kormányzati dokumentum szerint, 1964 
elején a Vezérkari Főnökség a katonai fellépés számtalan változatát 
tanulmányozta, beleértve az USA nukleáris fegyverzetének bevetését 
is, annak érdekében, hogy megakadályozza Kína atomhatalommá 
válását.14 Végül ezt a megoldást elvetették, de a fenyegető ellensé-
gesség tapintható volt.
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és Kína viszonya. Mao már az 1950-es évek végétől mindent megtett 
azért, hogy lerázza a Szovjetuniótól való függést, s önállóságot és füg-
getlenséget szerezzen Kínának. Ez a törekvés azonban erősen irritálta 
Nyikita Hruscsovot.15 Az 1960-as évek elején a feszültség tovább nőtt, 
amikor Kína nyíltan követelte azoknak a területeknek a visszaadását, 
amelyeket a cári Oroszország egyoldalú szerződésekkel szerzett meg 
a katonailag megszállt Kínától.16 1964-ben a Szovjetunió megerősítette 
katonai jelenlétét a Kínával közös határai mentén, illetve Mongóliában, 
s ez azután 1966-ban a két ország közötti végső szakításhoz vezetett.

Ezek az 1960-as években egymással párhuzamosan zajló fejlemé-
nyek csak tovább fokozták a szocialista Kína veszélyes elszigeteltségét 
a háború utáni nemzetközi struktúrában: a hidegháború körülményei 
közepette Kínát két imperialista szuperhatalom fojtogatta. Ilyen geopo-
litikai körülmények között lépett elő Mao Ce-tung 1964-ben a Harmadik 
Front építésének tervével. A cél az volt, hogy teljes ipari rendszert 
hozzanak létre Kína távoli és stratégiailag biztonságos belső régiójában 
– ez volt az úgynevezett Harmadik Front. A kiszemelt terület magába 
foglalta Szicsuan, Jünnan, Kujcsou, Kanszu, Csinghaj és Ninghszia 
tartományokat teljes egészében, továbbá Senhszi egy részét, illetve 
Honan, Hupej és Hunan nyugati, hegyvidéki térségeit. Ez a kezde-
ményezés arra a megfontolásra épült, hogy ha háború robbanna ki, s 
a tengerparti és a központi régiókat megtámadnák, Kínának akkor is 
rendelkezésére álljon egy szilárd belső terület, amelyre számíthat.17 
Ebben az értelemben a HF alapvetően védelmi jellegű tervezet volt, 
amely az 1960-as évek sajátos geopolitikai közegében fogant a világ-
gazdaság perifériáján lévő országban, amely megpróbálta megvédeni 
magát ideológiai, gazdasági és katonai téren egyaránt. Ugyanakkor 
másfelől, amint azt egy másik tanulmányomban bemutattam, a vál-
lalkozás gigantikus iparosítási projektum volt, amelyet központi állami 

Kábelhíd
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a maoista Kína általános modernizációs stratégiájának.18

1966-tól 1975-ig több ezer intézményt és vállalkozást építettek 
fel, s ezzel korábban példatlan léptékű iparosítás zajlott a kiszemelt 
területeken. Az ipar fejlődésével lépést tartva, a szállítás is hatalmas 
fejlődésen ment át: a Harmadik Front létesítményeinek kiszolgálására 
és fenntartására 8 000 kilométer vasútvonal és 250 000 kilométer közút 
épült. A közelben városok és ipartelepek nőttek ki a földből, amelyek 
egyes esetekben szó szerint a semmiből keletkeztek a HF építésének 
időszakában. 

A Szicsuan tartományban lévő Nanfang Acélművek jó példa minder-
re: iparvárosok, szállítási hálózatok és kereskedelmi területek épültek 
és prosperáltak az építkezés eredményeként, és az új ipartelep alig 
egy évtized alatt Szicsuan tartomány egyik legfontosabb adófizetőjévé 
nőtt, s körülbelül 30 000 embert foglalkoztatott. Ezek az építkezések 
modern fejlesztéseket hoztak ezekre a területekre, és az ipar országos 
eloszlásának kiegyenlítésével jelentősen csökkentették a régiók közötti 
aránytalanságot.19

Az „új reformkorszak” beköszönte azonban egycsapásra véget vetett 
enek az ambíciózus tervnek. Az 1980-as évek végétől és az 1990-es 
évek elejétől az állam fokozatosan átalakította a HF koncepcióját: 
egyes ipartelepeket bezártak, másokat a távoli hegyvidékről más 
helyre telepítettek. Az 1990-es években a Harmadik Front széthullása 
felgyorsult. Sok Harmadik Fronti létesítményt egyszerűen leszereltek, 
sorsára hagytak és marginalizáltak az azóta is érvényesülő neoliberális 
reformpolitika nevében. Nanfangban a munkások felét elbocsátották, a 
megmaradt alkalmazottak pedig jóval kevesebbet keresnek a Szicsuan 
tartományban jellemző átlagnál. A korábban a vállalat által támogatott 
működőképes, konszolidált, virágzó ipari közösség visszafordíthatat-
lanul lehanyatlott: mára munkások lakta nyomortelep lett, amelynek 
korabeli, mindenre kiterjedő jóléti rendszerét teljesen felszámolták, s 
az ellátás (kórházakban, iskolákban, üdülőtelepeken, lakótelepeken és 
sok más téren) leromlott, vagy az állam egyszerűen kivonult mögüle. 
Ami pedig a legrosszabb: a csőd bármikor bekövetkezhet, és a vállalat 
összeomolhat.20 

De nemcsak az anyagi háttéret szüntették meg a HF mögül, hanem 
az építkezéssel foglalkozó diskurzus is hangnemet váltott. A követke-
zőkben a narratíva három rétegét fogom összehasonlítani: az 1960-
as években hirdetett hivatalos magyarázatokat, az ezekhez tartozó 
archív dokumentumokat, amelyeket az országos, a tartományi és a 
gyári irattárakból ástam elő, és a projekttel foglalkozó mai, hegemón 
történetírás interpretációit; mindezt annak érdekében, hogy feltárjuk, 
hogyan és milyen cél, hatalom és ideológia alakította a HF építéséhez 
konstruált jelentésrétegeket, és ezek a rétegek hogyan viszonyulnak 
az archív anyagokhoz.
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Széles sugárúton menetelünk,
szívünk telve tettrekészséggel és forradalmi lelkesedéssel,

Mao elnök vezeti forradalmi népét,
akik a tüskés szeder között vezető úton törnek előre, és a jövőbe 

menetelnek.
és menetelnek! Menetelnek!

Semmi nem tudja kioltani forradalmi lelkesedésünket,
Menetelünk! Menetelünk!

A győzelem felé!
Az ötcsillagos zászló lobog a szélben.

A munkások készen állnak a kemény munkára.
Szorgalmasan építik a csodás országot.

és esküsznek, hogy szülőhazánkat paradicsommá teszik.
…

Menetelünk! Menetelünk!
A győzelem felé!

Az induló szerzője: Li-Dzsiefu, 1962.21

Az 1962-ben írt, A széles sugárúton menetelünk című dal hamar a 
Harmadik Front építésének himnusza lett. A forradalmi idealizmussal 
és romantikával telített dal a kínai emberek büszkeségére és bizalmára 
épít: amikor országukat külső nyomás és fenyegetés éri a nemzetközi 
közösség részéről a kínaiak saját kezükkel teremtik meg jólétüket, s 
nem függnek senkitől és semmitől sem. A „győzelem” itt nemcsak a 
kommunizmus diadalának jelentését hordozza, hanem az imperia-
lizmus feletti győzelemre is utal. A dal szövegével megegyezően, a 
hivatalos diskurzus a HF projektjét új „forradalomnak” nevezte, mely „új 
világot teremt”, és „lépéselőnyt biztosít az imperialistákkal szemben”.22 
Ezáltal az egész építési folyamat izgalmas forradalmi romantikával és 
hősies, epikus, mi több, vallási aurával gazdagodott – az építkezésen 
dolgozni egyet jelentett a szülőföld és a kommunizmus/szocializmus 
eszméjének védelmével. Időközben az építkezésben résztvevő mun-
kások még inkább a történelem színpadának rivaldafényébe kerültek, 
akikre a kortársak a modernizáció megteremtőiként, a függetlenség 
építőiként és a szocializmus védelmezőiként tekintettek.

Ám a korszak archív dokumentumai egészen más történetről be-
szélnek, amiből hiányzik minden hősiesség és optimizmus, de tele 
van nehézségekkel, konfliktusokkal és kényszerrel. E fejezetünk 
következő része ezt az ellentétes interpretációt mutatja be két külön-
böző témakörben: hogyan zajlott a tömegmozgósítás és az építkezés 
a Harmadik Fronton.
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„A jó emberek és a jó lovak a Harmadik Frontra tartanak.”

A HF védelmi funkciója következtében gyakorlatilag minden új 
konstrukció Belső-Kína távoli területein valósult meg, ahogyan azt 
a hivatalos útmutató írja: „a hegyek között, nehezen felfedezhető és 
földrajzilag decentralizált” helyeken. A legtöbb létesítményt a sem-
miből teremtették meg. Mivel a helyszíneken nem állt rendelkezésre 
megfelelő technológia, felszerelés és tapasztalt munkaerő, a központi 
kormányzatnak mozgósítania kellett a munkásokat, és ha arra volt 
szükség, kényszerrrel kellet elérni a tömeges áttelepülést.23

„A jó emberek és a jó lovak a Harmadik Frontra tartanak” és „Azokra 
a helyekre kell menni, ahol szülőföldünknek leginkább szüksége van 
ránk” – ezek voltak a betelepítési folyamat időszakának jelszavai. Az 
emberek hazafias érzelmeire és a részvevők kiválasztásának magas 
követelményeire utalva, e jelszavak a projektum fontosságát és egye-
diségét hangsúlyozták – a párt csak olyan embereket bízott meg a Har-
madik Front építésének dicsőséges feladatával, akik „progresszívek”, 
„forradalmiak” és „hazaszeretők” voltak. A jelszavak egyúttal utaltak a 
részvevők szabad akaratára is, mondván, ők lelkesen vágytak a haza 
szolgálatára. A valóságos mozgósítási folyamat azonban az archívu-
mok tanúsága szerint jóval bonyolultabb eseménysor volt, mint ahogy 
azt a fenti hangzatos diskurzusok sugallták.

A betelepülés a HF építkezéseire bizonyos mértékig sem egyéni, 
sem autonóm döntés eredménye nem volt. Jóval inkább egy kiterjed-
tebb, állami irányítású munkaerő-áthelyezés – az 1960-as évek elején 
zajló „nagy létszámcsökkentés” – egyik eleme volt. A szocialista Kína 
történetének legnagyobb szabású, államilag irányított munkaerő-át-
helyezése, „a nagy létszámcsökkentési mozgalom” célja az volt, hogy 
csökkentse és átcsoportosítsa azt a „feleslegessé vált munkaerőt”, 
amelyet a Nagy Ugrás idején vidéken toboroztak, amikor sok gyár 
épült azért, hogy az extenzív iparosítás által elérhetővé váljon a nagy 
cél: „menetelés a kommunizmusba”. A Nagy Ugrás bukása nemcsak 
ezeknek az új gyáraknak a bezárásával járt, hanem azzal is, hogy 
millió és millió ipari munkásnak kellett visszatérnie a falvakba, hogy 
a városokat elláthassák megfelelő mennyiségű gabonával.24 A moz-
galom 1964-ben érte el tetőpontját, amikor több mint húszmillió mun-
kást mozgósítottak vagy vettek rá kényszerrel arra, hogy a falvakba 
visszatérjenek.25A létszámcsökkentési politika azonban még 1965-ben 
is érvényesült, azzal a különbséggel, hogy az elbocsátott munkásokat 
már nem a falvakba küldték, hanem a Harmadik Front építkezéseire 
vezényelték őket. 1964-ben született az a döntés, hogy folytatják a 
HF építését, és ezzel hatalmas munkaerőigény jelentkezett, amit a 
korábban szélnek eresztett munkásokkal kitűnően be lehetett tölteni. 
Az egyik jelentés például arról szólt, hogy a HF építésének igényei 
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munkásokkal töltötték fel.26

Nincs olyan statisztika, amely pontosan megmutatná, hogy a koráb-
ban elbocsátott munkaerő a Harmadik Front építésének kezdeti sza-
kaszában hány százalékát adta a szükséges munkaerőnek. De a többi 
kiemelt jelentőségű területről érkezett dolgozók többségét – az Első 
vagy a Második Front vállalataiból áthelyezett ipari munkásokat,27 az 
egyetemeken vagy szakiskolákban végzett diákokat, akiket a Harmadik 
Front építéséhez rendeltek ki, a műszaki brigádok építőipari munká-
sait, akik az építkezés befejezése után is maradtak, és azokat a fiatal 
értelmiségieket, akiket először falura küldtek,28 majd a HF építéséhez 
irányították át – az állam egyszerűen adminisztratív úton odairányítot-
ta – amint azt a korszak számos kormányzati dokumentuma igazolja. 
Ez lényegében azt jelentette, hogy a HF pionír munkásainak kevés 
választási lehetőségük volt: ha nem mentek a Harmadik Frontra, akkor 
falura kellett menniük, vagy egyszerűen elbocsátották őket. Ez volt a 
valóság, amelyet olyan jelszavakkal takartak el, mint: „Oda megyünk, 
ahol szülőföldünknek leginkább szüksége van ránk” és „A jó emberek 
és a jó lovak a Harmadik Frontra tartanak”.

Eközben a tömeges mozgósítás és az erős államhatalom ellenére 
is nyílt ellenállásra került sor a Harmadik Frontra irányított munkások 
körében. Így például 1965 augusztusában a Harmadik Front egyik 
vállalatából, a junnani Jungcsang szénbányából 250 munkást akartak 
áthelyezni máshová, ők azonban tiltakozó akciót szerveztek, és kísér-
letet tettek arra is, hogy visszatérjenek „anyavállalatukhoz”, a Kajluan 
szénbányához – ám nem jártak sikerrel.29 Ez nem volt elszigetelt eset. 
Az 1965-ös nemzeti nap előtt az Országos építési Tanács, a Fémipari 
Minisztérium és a szicsuáni fémipari hivatal számos dokumentumot 
adott közre, amelyekben azt követelték a helyi önkormányzatoktól, 
hogy akadályozzák meg, hogy az áthelyezett munkások petíciókat 
küldjenek és tiltakozásokat szervezzenek, ahogyan az Pekingben és 
Csengtuban az ünnepek idején történt. E dokumentumok árnyaltabbá 
és ellentmondásosabbá teszik az állami jelszavak által sugallt pozitív 
képet.

A HF építése: „A szocializmust hatékonyabban, gyorsabban, jobban 
és nagyobb gazdasági eredménnyekkel építjük.”

Mivel az 1960-as években kevés felhalmozott tőke állt a központi 
kormányzat rendelkezésére, ezért arra ösztönözték a Harmadik Front 
építőit, hogy „a szocializmust építsék hatékonyabban, gyorsabban, 
jobban és nagyobb gazdasági eredménnyel”. Hogy példát is hozza-
nak, a Propaganda Osztály a dakingi olajmezőt választotta követendő 
modellnek minden kínai vállalkozás részére, különösen pedig a HF 
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A dakingi olajmezőt, a legnagyobb olajkitermelő üzemet Kínában, 
1963 végén tárták fel. Ezt a sikert a kínai kormányzat hamarosan Kína 
szocialista modernizációjának győzelmi jelképeként használta. 1964. 
április 20-án a The People’s Daily, a legfontosabb hivatalos napilap 
riportot közölt „A dakingi lelkesedés és a dakingi emberek” címmel. 
A cikk elragadtatással szólt a „daking ren”-ről (a dakingi lakosokról), 
kiemelve lelkesedésüket a szélsőségesen nehéz körülmények között, 
és hangsúlyozva azt, hogy az emberek önzetlenül dolgoznak szülő-
földjük jövőjéért.30 E riportot követően „Tanuljunk Dakingtól” jelszóval 
mozgalom indult, ami aztán gyorsan végigsöpört az egész országon. 
A magasztalt „dakingi tapasztalatok” közül a „forradalmi lelkesedéssel 
és önzetlen odaadással” végzett munka, illetve a „keményen dolgozni, 
egyszerűen élni” jelszavait széles körben átvették és alkalmazták sok 
HF-gyárban a kezdeti korszakban.

A „Dolgozz forradalmi lelkesedéssel és önzetlen odaadással!” jel-
szava rámutat a romantikára, ami végigkísérte a szocialista Kína 
modernizációs folyamatait. Azzal, hogy minden építési és termelési 
feladatot csataként, sőt forradalomként szemléltek, a szocialista ipa-
rosítás folyamatát azonosították a szocialista forradalommal, s így az 
ipari munkát forradalmi dicsfénnyel ruházták fel. Ezzel egyidejűleg 
elvárás volt, hogy az ipari munkások munkahelyeik iránt teljesen ön-
zetlen odaadást tanúsítsanak. Időközben ez a viszonyulás két másik 
jelszót is hatékonyan legitimált: „Első a termelés, aztán jön az élet” és 
„Keményen dolgozni, egyszerűen élni”. E két jelszó a takarékoskodás 
startégiájaként hamarosan az állam által szorgalmazott, meghatározó 
útmutatás lett. A rendelkezésre álló kevés pénzt ott kellett felhasznál-
ni, ahol arra a legnagyobb szükség volt, azaz a gyárépítéseknél és 
a termelésben, takarékoskodni a munkások életfeltételein lehetett, 
beleértve a lakásfeltételeket is. Az elsőként érkező munkásoknak 
gyakran maguknak kellett felépíteniük sárkunyhóikat, az úgynevezett 
„gandalei”-t, amelyeket elsőként Dakingban építettek. A munkások 
körében gyakori volt a panasz és a sérelem. Különböző kormányzati 
és gyári dokumentumok azt mutatják, hogy jó pár gyűlést tartottak a 
háborgó munkások kedélyének lecsillapítására. A dokumentumok azt 
is megmutatják, hogy a munkások követeléseinek hatására a gyár-
igazgatók gyakorlatilag szüntelenül ostromolták a felsőbb hatóságo-
kat, hogy adjanak még pénzt, illetve a helyi önkormányzatokat újabb 
földek vásárlására kérték, hogy ott a munkásoknak és családjaiknak 
lakóházakat építhessenek.31

Különös, hogy éppen ezek a jelszavak tárják fel leginkább azokat 
a szélsőségesen nehéz körülményeket és a munkások kendőzetlen 
kizsákmányolását, amit a Harmadik Front dolgozóinak a korai építési 
időszakban el kellett viselniük. Ugyanakkor e jelszavak el is leplez-
ték mindazt a sérelmet, küzdelmet és ellenállást, ami az absztrakt 
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patriotizmus és nacionalizmus jelszavai mögött rejtőzött, s amiről az 
archívumok híven tudósítanak. Több mint ötven év telt el azóta, hogy 
az 1960-as években útjára indult a Harmadik Front építése. Mára a 
HF megvalósításának e hazafias és kiemelt szerepét hangsúlyozó 
megközelítés régen elenyészett. Ugyanakkor a jelenlegi hivatalos 
diskurzus a szocialista iparosítás folyamatát nem elemzi alaposan és 
kellő komolysággal, hanem szándékosan elfeledkezik az állam korlát-
lan hatalmának vizsgálatától, s így stratégiai célokból újraértelmezi ezt 
a projektumot: anakronisztikusnak vagy a „gazdasági törvényeknek” 
ellentmondó, történelmi tévelygésnek láttatja, s akár arra is kész, hogy 
teljesen kiradírozza ezt a fejezetet a történelemből, implicite ezzel is 
igazolva az állam új fejlődési ideológiáját.

A mai történetírás magyarázata a Harmadik Front építéséről

2006 júniusában a Chinese National Geography, az egyik legismertebb 
és legnépszerűbb „intellektuális” képesújság cikket közölt „A Harmadik 
Front építése: legfontosabb ipari örökségünk”címmel. Az újság ezt a 
számát a Harmadik Front kérdésének szentelte, és a többi cikk is „az 
ipari örökség” témaköréhez kapcsolódott. A tanulmány nyíltan meg-
fogalmazta, hogy a Harmadik Frontot „magunk mögött hagytuk”, és 
burkoltan arra célzott, hogy a történelem kereke közbejárt, és maga 
mögött hagyta a nagyszabású ipari projektek korszakát, és most az 
ismeretlen, de – a cikk írója szerint – fejlettebb és modernebb jövő 
felé tart. A Harmadik Front, amelyet „az iparosítás mostanra lezárult, 
korai szakaszának” nevezett, „belefagyott” a történelembe, és mint 
meghaladott, lezárt korszak „örökségünk” részévé szilárdult.32 E nar-
ratíva lineáris teleológiája akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a központi 
kormányzat 2002-ben újabb projektumot indított útjára, s ennek a 
„nyugati fejlődés kampánya” nevet adták. A Harmadik Front építésétől 
eltérően – amely teljes egészében állami beruházás volt –, az úgyne-

Városkép
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az első hullámnak) a magán- és a külföldi tőke bevonására épült; ezt 
a stratégiát a fősodorhoz tartozó közgazdászok egyhangúlag a legki-
válóbb gazdasági stratégiának nyilvánították, mondván, ez nemcsak 
a történelmi trendhez igazodik, hanem az egyetemes „gazdasági 
törvényeknek” is ez felel meg.33 Más, ehhez hasonló összevetések 
szintén azt sugallták, hogy a Harmadik Front építése a kezdetektől 
fogva irracionális és gazdaságtalan volt, az iparosítási terv egy korábbi, 
„kiforratlan” szintjét képviselte.

Egy másik történetírói csoport napjainkban még bátrabban törekszik 
a HF építésének befeketítésére. Barry Naughton 1988-ban megjelent 
cikke értelmezésében – ez volt az első elemzés, amely a nyugati 
közönségnek mutatta be a Harmadik Front építését – a HF építése 
Mao Ce-tung irracionális, mi több hisztérikus válasza volt az 1960-as 
évek nemzetközi helyzetére.34 Naughton megközelítésmódja azután 
más nyugati elemzőknél és számos kínai liberális tudós írásaiban 
is visszaköszön.35 Leginkább azt bírálják, milyen óriási összegeket 
emésztett fel a tervezet, és ugyanakkor mennyire gazdaságtalan volt, 
s részletesen elemzik, hogy az építkezés hogyan szegült szembe a 
„gazdasági törvényekkel”. Különböző mélységekig hatolva azt elem-
zik, hogy a valóban létező imperialista fenyegetés, amellyel Kínának 
az 1960-as években szembe kellett néznie, nagyrészt Mao paranoid 
fantáziájának túlzása. E megközelítés szerint a HF semmiféle hasznot 
nem hozott, pusztán csak a normáknak ellentmondó iparosítási projekt 
volt, vagy – Naughtont idézve – a HF „negatív hatással volt Kína gaz-
dasági fejlődésre, ami mélyen áthatotta a kínai társadalmat, és nem 
csak a kulturális forradalom kirobbanását idézte elő.”36 Így tehát ebben 
a diskurzusban a Harmadik Front építése újabb bizonyítéka annak, 
hogy Mao totalitarius szocialista rendszere immanensen gazdaságta-
lan, irracionális és idegengyűlölő volt.

Ki kell itt emelnünk, hogy bár eltérő módon, de mindkét diskurzus 
azonos célt szolgál: nemcsak figyelmen kívül hagyja, hogy a HF 

Azbesztüzem
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hanem még igazolja is ezt a politikát. Hiszen ha a projekt maga sem 
volt egyéb, mint aberráció vagy legjobb esetben is anakronizmus, s ha 
mára a történelem szemétdombjára került, azzal a jelenlegi rendszer 
progresszivitását és racionalitását igazoljuk. Ezen a ponton ragadhat-
juk meg a két diskurzusban jelen lévő, feltűnően hasonló modernizáci-
ós és fejlesztési logikát. E logika alapja a teremtés és rombolás állandó 
folyamata, amelyben az emberi társadalom egyfajta laboratórium, amit 
az állami vagy a tőkés akarat szabadon formál.37 Ezekben a folyama-
tokban az emberek valóságos élete mindig lényegtelen és teljesen 
háttérbe szorul – az embereket egyszer ide vagy oda telepítik, máskor 
szétszórják őket, közösségeik kiépülhetnek vagy magukra maradhat-
nak, mindez teljesen önkényesen, hiszen minden a „fejlődés” változó 
követelményeinek függvénye.

Elhatározott szándékunk, hogy ezt a narratívát szögre akasztva, a 
hétköznapi emberekhez fordulunk, akik megélték ezeket a fejlesztési 
hullámokat, ám nem absztrakt tantételek, hanem megmásíthatatlan 
élettapasztalatok gyanánt. Hogyan reagálnak ők sorsuk viszontag-
ságaira, amelyeket mindvégig rajtuk kívül álló, külső események 
formáltak? Vajon csupán passzív befogadók vagy sértett bírálói a mai 
megközelítésnek, midőn a jelenkori hegemón történetírás elemzésével 
szembesülnek, amely helyettük szeretné elmondani megélt tapaszta-
lataikat? Hogyan akarják ők maguk elmondani élettörténeteiket, és 
hogyan befolyásolják ezeket a történeteket a különböző diskurzusok? 
Végül e visszaemlékezések és a múlt újraértékelése révén vajon mit 
akarnak mondani nekünk a múltról, a jelenről és jövőjükről?

A pionír munkások visszaemlékezései: emlékek a Harmadik Front 
építéséről

Az általam megkérdezett munkások élettapasztalatai jócskán eltértek 
egymástól. Ezek az emberek különböző körülmények között érkez-
tek Nanfangba: mint áthelyezett munkások, mint a főiskolát frissen 
végzettek, vagy mint építőmunkások. Különböző munkakörökben 
dolgoztak, akadt köztük acélipari munkás, míg mások technikusként 
vagy mérnökként vették ki részüket a munkából. Eltér egymástól je-
lenlegi anyagi helyzetük is, de nem annyira a nyugdíjaik összege miatt 
– mindenkié egyformán csekélyke, legfeljebb kisebb-nagyobb eltérés 
akad –, hanem gyermekeik jövedelmének függvényében. Akad olyan 
munkás is, aki támogatja gyerekeit (általában ez a helyzet akkor áll 
elő, ha a gyerekek maguk is Nanfang dolgozói, esetleg ha egyszerűen 
csak elbocsátották őket vagy korkedvezménnyel nyugdíjba mentek), 
míg mások gyermekeiktől kapnak anyagi támogatást (ez a helyzet 
általában akkor jellemző, ha a gyerekek jól fizető állásban vannak, 
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szinte minden interjúalanyom hasonló hangnemben emlékezett visz-
sza a vele történtekre: mindenki igyekezett megvilágítani hiedelmeit/
tévhiteit, romantikus színben tüntették fel az átélt nehézségeket, és 
igyekesztek elhallgatni a feszültségeket és kizsákmányolásuk részle-
teit. Másképpen fogalmazva, bár történeteik tartalma eltért egymástól, 
mindannyian felidézték az állam 1960-as években hangoztatott pro-
pagandaszólamait. Ezek a történetek éles ellentétben állnak az archív 
anyagokban feltáruló tényleges állapotokkal, és ellentmondanak a 
jelenkori hegemón narratívának is.

Történetek arról, hogyan kerültek Nanfangba 

A munkások szóbeli vallomásaikban a Harmadik Front építésére való 
áttelepülésük történetét felidézve, hangsúlyozták a hazafiság és a 
nacionalizmus meghatározó erejét. Míg akadtak néhányan, akik a 
betelepülési hullámban szerepet játszó kényszerről is beszéltek, a leg-
többen mellékesnek tekintették vagy teljesen figyelmen kívül hagyták 
az akkoriban tapasztalt politikai kényszert és az áttelepítések elleni 
munkástiltakozások méreteit. Ehelyett kitartóan idézték a propagan-
daszólamokat, így például ezt: „Oda megyünk, ahol a szülőhazának 
leginkább szüksége van ránk”; sok munkás azzal magyarázta részvé-
telét a Harmadik Front építésében, hogy csodálta Mao első titkárt vagy 
hogy a hazát akarta szolgálni. Még azok a munkások is, akik őszintén 
elismerték, hogy alig volt befolyásuk vagy választási lehetőségük az 
áttelepülésükkel kapcsolatos döntésben, csak ritkán panaszkodtak 
erről a beszélgetés alatt; puszta kötelességnek vagy a sors kezének 
nevezték.

Nyugdíjba vonulása előtt Ma-ruikszing Nanfang egyik legjobb tech-
nikai szakembere volt. „Vörös” családban született – apja még 1949 
előtt a Szovjetunióban tanult, és a forradalom veteránja volt. Egyik 
nagybátyja, egy kommunista katonatiszt a felszabadító háborúban 
halt meg. Ma-ruikszing az 1960-as évek közepén érkezett Nanfangba, 
miután diplomát szerzett a pekingi Cinghua Egyetemen. Az a döntése, 
hogy Nanfangba megy – mesélte nekem –, a „szülőföldje” iránt érzett 
szenvedélyes lelkesedéséből fakadt:

Nagyon lelkesek és ambiciózusak voltunk akkoriban. Tisztában vol-
tam azzal, hogy az itteni körülmények szörnyen nehezek. De magam 
választottam. Diplomám megszerzése előtt nem sokkal a nanfangi 
káderek elmentek a Cinghua Egyetemre, hogy a hozzájuk jelentke-
zők hátterét megismerjék. Végül sok jelentkező közül kiválasztottak 
néhányat. Azok, aki kiestek ezen a rostán, még sírtak is. Azt gondol-
ták, a párt nem bízik bennük. Úgy éreztem, nagy megtiszteltetésben 
van részem… Azon a listán, ahol a kívánságom szerinti munkahelyet 
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kellett megnevezni, az első sorba azt írtam, hogy olyan helyre akarok 
menni, ahol „a legnehezebbek a körülmények és ahol az országnak a 
leginkább szüksége van rám.” Nem csak szavak voltak, komolyan is 
gondoltam. Nagyon komolyan.

Ezek a mondatok talán propagandának, közhelynek hangzanak, 
sőt a nyugati, liberális és individualista emberek számára egyenesen 
nevetségesnek tűnnek, de Ma-ruikszing nem így gondolja. Őszintén 
és büszkén mesélte mindezt. Azóta is Nanfangban dolgozik. Ma-
riukszinget, aki távol tartotta magát a politikától és mindvégig megma-
radt egyszerű mérnöknek, különösen a munkások körében a legtelje-
sebb tisztelet övezi hozzáértése, szorgalma és tisztessége miatt. A ma 
hetvenes éveiben járó asszony aggódni kezdett férje és saját öregkori 
jövője miatt. A „terhek csökkentése” érdekében bevezetett reform kö-
vetkeztében, illetve azzal, hogy az állam és a gyár magára hagyta a 
régi munkásközösségeket, a korábbi szociális rendszer összeomlott. 
Minden korábbi ellátást megszüntettek, az idősgondozó otthonokat is 
beleértve. Az a hely, amelyről Ma-ruikszing azt mesélte, hogy valamikor 
a szülőhaza nevében „éppen őrá volt a leginkább szüksége”, már nem 
tart rá igényt.

Sok más beszélgetőtársam is említette, hogy frissen diplomázva, a 
leendő munkahelye kiválasztásakor az első szempont az volt, hogy olyan 
helyen dolgozzanak, ahol „a legnehezebbek a körülmények és ahol az 
országnak a leginkább szüksége van ránk.” Mindannyian hangsúlyozták, 
hogy egyéni sorsukat össze akarták kapcsolni az ország jövőjével, és 
hogy életük értelmét abban látták, hogyan tudják a lehető legjobban szol-
gálni szülőhazájukat. Meglepően és ettől a nacionalista szenvedélytől 
kissé eltérő hangnemben az egyik munkás, Zsang-zsiju, akit a nanfangi 
„anyavállalattól” (Daje Acélművek) máshová helyeztek át 1971-ben, 
áttelepülése okaként Mao Ce-tung iránt érzett odaadását említette:

1971-ben a Központi Kommunista Párt felhívást tett közzé, amelyben 
a Harmadik Front építésének támogatására szólítottak fel. A rész-

Kőmalom
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építkezéshez. A legtöbben nem akartak menni. Hogy a kvóta megle-
gyen, a párttitkár engem is megkeresett. én beleegyeztem…De sok 
elvtársam megpróbált lebeszélni arról, hogy oda menjek, mondván, 
Szicsuanban nincs napsütés, még halat se lehet enni. Azt feleltem 
ezeknek az elvtársaimnak: „Ha mások meg tudnak ott élni, akkor én 
is tudok. A legrosszabb az lehet, hogy óriási nehézségek várnak. Azt 
akartam, hogy Mao elnök jól aludjon, és ezért elszántam magam arra, 
hogy a Harmadik Frontra menjek.” Tudja, Mao elnök nem tudott volna 
jól aludni, ha a Harmadik Front építése megbukik.38

Ebben az emlékezésben Zsang-zsiju nem tagadja az áttelepülés 
kényszerítő mozzanatait, hiszen említést tesz a „kvóta teljesítésének” 
szükségességéről és arról is, hogy „mások” megtagadták az áttelepü-
lést. éppen ellenkezőleg, azért említi ezeket a körülményeket, hogy 
mások vonakodásával szembeállítsa és kiemelje saját „haladó gon-
dolkodását” és Mao elnök iránti odaadását. De nem Zsang-zsiju az 
egyetlen, aki arról beszélt, hogy áttelepülésének mozgatórugója a Mao 
elnök iránti csodálata volt; sok más beszélgetőpartnerem említette ezt. 
„Mao elnök nem tud jól aludni, ha a Harmadik Front építése nem lesz 
sikeres” – gyakran idézett mondat ez az interjúk során. Egyes értelmi-
ségiek később tanúsított közömbös vagy éppen szarkasztikus viszonya 
Maóhoz nagyon távol állt azoktól a munkásoktól, akikkel beszélgettem 
– különösen az idősebbektől; ők még ekkor is kifejezték iránta érzett 
rajongásukat. Az idősebb munkások, akik átélték a maoista korszakot, 
hiányolták a méltóságot és büszkeséget, amelyet az a korszak meg-
adott nekik, és amit Mao elnöknek tulajdonítottak. Az egyik, a nyolc-
vanas éveiben járó nyugdíjas munkás, Lao-cui szerény lakásában két 
nagyméretű Mao-portré lógott a falon, egy kisebb képet pedig az ajtóra 
ragasztott. Amikor Lao-cui megmutatta nekem ezt az utóbbi portrét, rá-
meredt a képre, megsimogatta és azt mormogta: „Olyan fiatalnak látszik 
itt Mao elnök.” Aztán leült, és a gyermekkoráról beszélt: apja nincstelen 
koldus volt; ő és a bátyja mindig éhesek voltak; Maónak köszönhetik, 
hogy az egész családja megszabadult ezektől a körülményektől, és 

Kemence
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0 jó munkához juthattak. Kiu-bo, aki szintén a nyolcvanas éveiben jár, 
elmesélte, hogy minden Csing Ming ünnepen (az ősök napján) tömjént 
áldoz Maónak.39 Ezek a veterán munkások többsége, Zsang-zsijuhoz 
hasonlóan, Nanfangban dolgozó gyermekeikkel, sőt unokáikkal együtt 
úgy döntöttek, hogy az 1980-as években történt nyugdíjba vonulásuk 
után is maradnak a régi, magára hagyott munkásközösségben.

Tény, hogy nem mindegyik beszélgetőtársam emelte áttelepülését 
a nacionalizmus vagy a bálványimádat ilyen kifinomult szintjére. 
Döntésüket egyesek inkább egyfajta gyakorlatias túlélési stratégiának 
nevezték, mintsem „progresszivitásuk” vagy „hazafiságuk” bizonyíté-
kának. Ma-caifang Sanghajból jött. Sok olyan sanghaji munkás volt, 
akiket a Harmadik Front építésének különböző gyáraihoz helyeztek át. 
Ma-caifang egyike volt ezeknek az embereknek. Nehéz elhinni, hogy 
a hozzá hasonló dolgozóknak soha nem voltak ellenérzései az efféle 
áthelyezéssel szemben. De amikor Ma-caifangot nanfangi áttelepülé-
séről kérdeztem, nem zúdította rám neheztelését, ahogy vártam volna, 
hanem nyugodt hangon beszélt a kiszámíthatatlan sors hatalmáról, 
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kötelességtudata és tekintélytisztelete 
engedelmességre késztette.

Sok más beszélgetőtársam is beszámolt hasonló önkéntes engedel-
mességről, ami valószínűleg sok tényezőből állt össze – nevezetesen, 
kötelességtudatból és tisztelettudatból, a Mao-cetung iránt érzett 
csodálatból és talán az előbbieknél is meghatározóbban a túlélés 
kényszeréből. Ma-caifang és kollégái 1968-ban kerültek Nanfangba, 
a kulturális forradalom tetőfokán. Sok fiatal, a diákokat is beleértve, 
kezdetben lelkesek voltak, ám a kulturális forradalom okozta káosz 
hamarosan megrendítette hitüket, és irányt vesztettek. Az, hogy a 
Harmadik Frontra mentek, legalább azzal kecsegtetett, hogy ebből 
a káoszból és zavarodottságból valamiféle kivezető utat találnak. 
Ebben az értelemben a Harmadik Front építése ezeknek a fiatal diá-
koknak megváltást jelentett. De Ma-caifang beszámolójában az olyan 
tényezőket, mint hogy: „..dolgozni akartunk a kulturális forradalom 
okozta káoszt követően”, háttérbe szorítja az engedelmesség és az 
optimizmus hangsúlyozása. Ma-caifang már nyugdíjas, és elköltözött 
Nanfangból, mivel „az a hely egyre piszkosabb lesz.” De ahelyett, hogy 
visszatért volna Sanghajba, szülővárosába, fiával él Csengtuban, ahol 
fia a főiskola után állást kapott. „Nem engedhetem meg magamnak azt 
a luxust, hogy Sanghajban éljek, túl magasak a kiadások, azon kívül 
már nem is érzem magam otthon annyi év után” – mondta Ma-caifang. 

Emlékek az építkezésről

Mikor arra kértem beszélgetőtársaimat, meséljenek első nanfangi ta-
pasztalataikról, mindenki kiemelte az elviselhetetlen környezetet és a 
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1rendkívül nehéz munkát, de ezt nem sértődötten, hanem büszkeséggel 
a hangjukban említették. Az, hogy képesek voltak elviselni ezeket a 
nehézségeket és a nélkülözést, életüknek egyik meghatározó eleme 
lett. Ezeknek az idős munkásoknak a tapasztalatai azt is bizonyították, 
hogy a munkásosztály mint a szocialista korszak vezető osztálya „prog-
resszív” volt – mertek és akartak keményen dolgozni. Annak ellenére, 
hogy a jelenlegi diskurzusban a munkásosztály régi, heroikus képe 
romba dőlt, ezekben az idősebb munkásokban még mindig elevenen 
él a régi heroizmus; úgy vélik, ez az imázs jól megérdemelt méltóságot 
és tiszteletet adott nekik akkor, és ezt ma is meg kellene kapniuk.

Az egyik nap Zsang-bobóval, a nyolcvanas éveiben járó nyugdíjas 
munkással beszélgettem otthonában. Sok más emlékezőhöz ha-
sonlóan ő is azokról a nehézségekről beszélt, amelyeket kezdetben 
Nanfangban tapasztaltak. Felesége, Zsang Ji, aki részt akart venni 
beszélgetésünkben, közbevágott: „Dajéban (Nanfang anyavállalatánál) 
az élet nagyon jó volt. Nagyon jó lakásban laktunk. Mindenünk megvolt. 
De mikor ide jöttünk, minden megváltozott. Semmink sem volt. A kútról 
kellett hozni a vizet. Nem volt hozzá erőm…Sírtam. Sokat veszekedtem 
a férjemmel. Azt kérdeztem tőle, miért kérte, hogy ide jöjjünk!” Zsang-
bobo figyelmesen hallgatta feleségét és mosolygott: „Milyen elmaradott 
voltál!” Félig tréfás dorgálása mögött Zsang-bobo azt közölte velem, 
hogy ő sohasem volt ilyen elmaradott. Ebben a szövegösszefüggésben 
az elmaradottság azt jelentette, hogy az ember fél a nehézségektől és 
a nélkülözéstől. Ezek az idős munkások beszámolóik alapján akkor is, 
most is szégyellnének ezekre a félelmekre utalni, mivel az nemcsak 
az „új munkásosztály” szocialista képzetének mondana ellent, hanem 
a munkásság alapvető etikájának is. A munka, különösen a „szülőföl-
dünket építjük és védjük” jelszavával végzett munka méltóságtudatot 
adott ezeknek az embereknek. Míg egyfelől nagyon jól érzekelték 
azt, hogy szélsőségesen ki vannak zsákmányolva e folyamatok 
során,visszaemlékezéseikben védelmükbe vették a történteket, mond-
ván, a kizsákmányolásra szükség volt „az új Kína építésében” vagy 
azért, hogy az ember „jó munkás” legyen.

Akárcsak a HF építéséhez érkező betelepülők emlékezéseiben, itt 
is a forradalmi romantika bukkan elő. Ma-ruikszing, a nyugalmazott 
mérnöknő élénk színekkel festette le az effajta forradalmi romantikát: 
„Apám mindig azt mondta, hogy az ő generációjuk az új Kína létreho-
zásáért harcolt, most a mi nemzedékünkön a sor, hogy felépítsük az új 
Kínát.” Az ilyen nagyszabású cél trivializálta, sőt romantikussá emelte 
mindazokat a nehézségeket és veszélyeket, amelyekkel Nanfangba 
érkezésekor szembe találta magát:

A nanfangi építő brigádhoz az egyetem elvégzése után választottak 
ki. Minden reggel 6-ra jártunk dolgozni…Néha éjfélig kellett dolgozni. 
érti, reggel hattól éjfélig dolgoztunk! A kezeslábasaink mindig nedve-
sek voltak. Az izzadtság összekeveredett a cementporral a kezeslá-
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2 basainkon. Mikor a munkát befejeztük és hazamentünk, levetettük a 
kezeslábast, és felakasztottuk egy szögre. Túlságosan fáradtak voltunk, 
nem birtuk kimosni. De nem is mosakodtunk. Nem is volt olyan hely, 
ahol zuhanyozhattunk volna, és nem volt meleg víz sem. Jó, legyen 
így! Beledőltünk az ágyba, és aludtunk. Amikor másnap reggel feléb-
redtünk, addigra a kezeslábas már megszáradt, igaz? Amikor száraz 
lett, a kezeslábas megkeményedett, és nehéz volt, mint a kő! Így vettük 
fel. Olyan volt, mint a páncél. Még büszke is voltam! (nevet). Amikor az 
izzadtság átnedvesítette, megint puhább lett. Így működött ez. Sem idő, 
sem hely nem volt, hogy zuhanyozzunk. Akkoriban a szívem mélyéig 
büszke voltam. Mindig Pávelre gondoltam, ismeri, Pável Korcsaginra, 
Az acélt megedzik című könyv főszereplőjére. Emlékszik arra a részre, 
amikor Pável az utat javítja? Amikor az utat javította, levált a bakancsa 
talpa. De ő meztelen lábbal is ment tovább a fagyott földön és dolgozott. 
Az milyen nehéz lehetett! Arra gondoltam, az én helyzetem majdnem 
ugyanolyan (nevet). Mikor öreg leszek, majd én is írhatok ezekről a dol-
gokról, igaz (nevet)? Tényleg nagyon büszke voltam, nagyon…Anyám-
nak egy levélben büszkén megírtam, hogyan élek itt. és anyám hamar 
válaszolt. Azt írta: „Gyermekem, dolgozhatsz forradalmian és egész 
lelkeddel, de ne felejtsd el, hogy az életed meg kell őrizned” (nevet).

Míg Ma-ruikszing beszélt, szeme csillogott a szemüveg mögött – 
nyilvánvalóan nagyon boldog volt. Ez volt fiatal élete, tele szenvedéllyel 
és hittel, tele lelkesedéssel, hogy saját személyes életét gazdagítsa 
vagy akár hogy túllépjen azon. Ma-rui képes lett minden nehézséget 
romantikus szépséggel bevonni, hiszen magasabb célok érdekében, 
nagy eszmék megvalósításáért dolgozott, felülemelkedve a fizikai és 
az anyagi túlélésen. Ez a korszak ugyanakkor szívesen bátorította 
és dédelgette az ilyen szenvedélyeket és hiteket. Ma-rui büszkesége 
abból fakadt, hogy ilyen volt a hite és ilyen volt a viselkedése, és azt 
akarta, hogy én is megértsem ezt. De talán még ennél is fontosabb 
és nyomatékosabb volt számára, hogy a túláradó szenvedély hangján 
elmondott történettel tudtomra adja, mindez ma is büszkeséggel tölti 
el, és sem kinevetni, sem tagadni nem szabad a múltat.

1966-ban épült gyár
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3Másrészt az átlagos munkások visszaemlékezésük során csak ritkán 
kötötték össze a kemény munkát az efféle romantikával. Egyszerűen 
csak megneveztek egy épületet, egy műhelyt, és büszkén hozzátet-
ték, hogy azt a két kezükkel építették: „Tégláról téglára építettük”. 
A semmiből teremtették meg ezt az óriási ipari komplexumot. Ezt a 
munkát erőfeszítéseikkel, izzadtságukkal, sőt, áldozatokkal végez-
ték. és ők, akárcsak Ma-ruikszing, nagyon büszkék voltak minderre. 
Zsang-guirong, a hetvenes éveiben járó volt építőmunkás 1965-ben 
jött Nanfangba. Azt mondja, hogy „semmi nagy és megbecsült munkára 
nem vágytam”, de a többiekhez hasonlóan kiemelte, hogy keményen 
és jól végezték a munkát:

Amikor erre a területre bevonultunk, nem volt híd a folyón. A szállítást 
kompokkal végezték. Így aztán a legelső dolog, amit meg kellett csi-
nálnunk, az a híd felépítése volt; másképp a felszerelést nem lehetett 
volna áthozni a helyszínre. A hídat éjjel-nappal építettük. A híd köze-
lében egy előre gyártott betongyárat is felállítottunk, és ott csináltuk a 
szükséges anyagot…Egy hónapon belül készen állt a híd… Ez aztán 
tényleg nagy dolog volt. Tudja, a mi csapatunk technikailag nagyon 
erős volt. A munkások nagyszerűek voltak. Semmilyen nehézségtől 
nem riadtak vissza. 

„Semmilyen nehézségtől nem riadtak vissza” – ez volt szinte minden 
visszaemlékezés állandó motívuma attól függetlenül, hogy hazafias 
vagy nacionalista keretbe helyezték-e a jelenséget vagy sem. A kije-
lentés annak bizonyítéka kívánt lenni, hogy jó munkások voltak, akik 
nem hoztak szégyent az építkezésre és saját magukra sem.

Összegezve, a munkások visszaemlékezéseiből gyakorlatilag 
hiányoznak az archív anyagokban a betelepítés és az építkezések 
körülményeiről szóló, hangsúlyos elemek: a kötelező jelleg, a kizsák-
mányolás és a mindennapos küzdelem; ezek helyett lelkes, magasztos 
és jelszószerű hangnem jellemzi őket, amivel a munkások önfeláldo-
zásukat, engedelmességüket és odaadásukat hangsúlyozzák. A mun-

Munkásszálló
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4 kások visszaemlékezéseiben valóban az 1960-as évek propagandista 
képzetei köszönnek vissza. De hogyan is kell értelmeznünk ezeket 
a vallomásokat? Ezek pusztán csak erkölcsi jogalapként szolgálnak 
a munkásoknak így, visszatekintve? Netán csak sajátos emlékezési 
formák, amelyek a munkások nosztalgikus érzelmeit és a szocialista 
múltról formált képzeteit idézik meg,40 vagy ami rosszabb: „elmaradott” 
emlékek, egy idejétmúlt ideológia által megrontott, „agymosott” em-
berek képzelgései? Vagy éppen ellenkezőleg, ezekre a marginalizált 
visszaemlékezésekre úgy kell-e tekintenünk, mint forradalmi alterna-
tívára a „pozitív”/hivatalos történelemmel szemben, netán úgy, hogy 
ezek mondják el a Harmadik Front építésének „valódi” történetét? 
Másképpen fogalmazva, hogyan is kell elhelyeznünk a HF történetében 
a munkások szóbeli emlékezéseit?

A népi/közösségi emlékezet alján

Az oral history kezdeményezői kezdetben kétféle funkciót szántak e 
szemléletmódnak: szándékukban állt „realistább és hitelesebb képet 
festeni a múltról”41 azáltal, hogy „korábban mellőzött, jelentős ember-
csoportoknak elismerést biztosítanak,”42 és hogy e módszer felülbírálja 
és helyreigazítja az általában az „állam által irányított”43 történelmet. 
Az emlékezet és a szubjektivitás úgynevezett poszt-pozitivista meg-
közelítéseinek hatására44 a munkásokkal folytatott beszélgetéseim 
interpretációjában igyekszem elkerülni mindkét hipotézist. Először is, 
én nem pusztán úgy tekintek a visszaemlékezésekre „mint adott tények 
sorozatára, amelyeket fel kell tárni és rögzíteni kell,”45 hanem inkább 
„a megélt és felidézett tapasztalat tudatos és tudattalan értelmezéseit” 
látom bennük.46 Vagyis azt mondhatom, úgy tekintem a munkások 
elbeszéléseit, mint „önmagukban kérdéses információs helyzeteket,”47 
és ennél fogva nemcsak arra koncentrálok, hogy interjúalanyaim mire 
emlékeznek vissza, hanem arra is, hogyan és miért emlékeznek. Má-
sodszor, megkérdőjelezem azt az optimista feltételezést, hogy az oral 
history mindig ellene szegül a hivatalos diskurzusoknak. Ehelyett azt 
állítom, hogy az oral history és a hegemon diskurzusok közötti viszony 
jóval komplexebb ennél.

A múlt és a jelen összekapcsolása

Az a tény, hogy a munkások elbeszélései a szocialista diskurzussal 
esnek egybe, miközben ellentmondásban vannak a munkásoknak 
a mai történetírás által idézett szóbeli megnyilatkozásaival, kétféle, 
látszólag ellentmondó módon magyarázható. Egyfelől, e helyzet iga-
zolja a popular memory group (az emlékek közös csoportja) elméletét, 
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5amely szerint „gyakran maguk a fogalmak is, amelyekkel az emberek 
a magántörténetet áttekintik/rendszerezik,”48 a domináns történelmi 
diskurzusokból erednek. Ezek az idős munkások különböző mértékben 
internalizálták a munkáséveiket meghatározó, szocialista hiedelme-
ket és diskurzusokat és különböző mértékig azonosultak ezekkel. A 
szocialista rendszernek ez az a kulturális és szubjektív aspektusa, 
amelyet Stephen Kotkin Magnyitogorszk története kapcsán így írt le: 
a forradalom „…nem egyszerűen a bolsevik diktatúrában kicsúcsoso-
dott, a politikai hatalomért folytatott harc49[volt]…, hanem folyamatosan 
azt hirdette magáról, hogy értékekről, magatartásról és hitekről szól.” 
Másképpen fogalmazva, a szocialista múlt ezeknek a munkásoknak 
máig „széles körben elfogadott és legitim cél” 50. Az effajta internalizálás 
és azonosulás – amit az archívumok anyagai csak ritkán fednek fel – 
jelentős mértékben járult hozzá a munkások felfogásában a szocialista 
rendszer belső legitimációjához.

Másfelől, ezen munkások visszaemlékezéseinek viszonya mind a 
szocialista diskurzushoz, mind a domináns, jelenkori történetíráshoz 
kitűnően szemlélteti az emlékezés működését. Ezek az idős munká-
sok azokkal a diskurzusokkal azonosultak, amelyek számukra legitim-
nek hangzanak, és így múltjukra mind tudatosan, mind tudattalanul 
sajátos módon emlékeznek. Az emberek mindig „aktívan teremtenek 
emlékeket” 51, különböző életszakaszokban eltérő módon. Míg ku-
tatómunkámat végeztem, azon gondolkodtam, vajon a munkások 
történetei másfélék lennének-e, ha különböző időszakokban beszél-
gettem volna velük – például az 1970-es vagy az 1980-as években, 
amikor többségük még középkorú volt. Valószínű, hogy akadnának 
eltérések, és nem csak azért, mert az öregedés folyamata önmagá-
ban is jelentősen befolyásolja, hogyan emlékezünk a múltunkra – így 
például azok a tényezők, amelyek fontosak ifjúkorban vagy középko-
runkban, nem feltétlenül jelentősek öreg korunkban; de azért is, mert 
ezeknek a munkásoknak a nyugdíjas éveit mélyen átformálták azok a 
viharos társadalmi változások, amelyeket átéltek. A korábbi rendszer 
által ígért tisztes, békés és jól szituált öregkor, amiben feltétel nélkül 
hittek, sosem vált valóra; ehelyett mint azt fentebb már említettem, 
a legtöbb munkás időskori életfeltételei erősen kiszolgáltatottá te-
szik őket. Azt hiszem, a munkások emlékeit alapvetően határozták 
meg ennek a sajátságos öregedési folyamatnak az összefüggései. 
Ahogyan Maurice Merleau-Ponty mondja: „..az emlékezet nemcsak 
a múltat konstituáló tudat, hanem kísérlet arra, hogy a jelenben meg-
lévő összefüggések talaján újrakezdjük az időpillanatot.” 52 Így aztán 
a munkások elbeszéléseinek az a közös vágya, sőt késztetése, hogy 
a régi hiteiket másokkal megértessék, azt mutatja, nem pusztán meg-
erősíteni kívánják ifjúkori hitükkel való azonosulásukat és nem csak 
védelmükbe akarják venni a kezdeti kemény éveket. Sokkal inkább 
arról van szó, hogy megvilágítva múltbeli munkájuk/életük történelmi 
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6 jelentőségét vagy legalább a jelentését, a munkások megpróbálnak 
jelenük sokféle kényszerítő erejével szembeszállni; nemcsak a mai 
történetírásnak azt a törekvését utasítják el, hogy az a korábbi tevé-
kenységüket kiradírozza vagy befeketítse, hanem egyidejűleg nemet 
mondanak a jelenlegi piaci reformhullámra is, ami minden korábbi 
erőfeszítésüket és teljesítményüket lerombolta, és egyúttal nyomorba 
és bizonytalanságba döntötte őket. Alább részletesebben foglalkozom 
majd ezekkel a törekvésekkel.

Először is, a munkások körében élő emlékeket úgy kellene tekinte-
ni, mint spontán stratégiát, amellyel igyekeznek megvédeni egyfelől 
történelmi szerepüket – amit a mai történetírás szemétbe dobott vagy 
nevetség tárgyává tett –, másfelől a megérdemelt, de gyakorlatilag 
elvesztett tiszteletet és méltóságot, amit odaadó és keményen dolgo-
zó szocialista munkásokként kiérdemeltek. A HF befeketítése egyben 
semmissé tette a munkások korabeli hozzájárulását a projekthez és az 
ország fejlődéséhez, és ezzel életük értelmének egy jelentős forrását is 
elvitatja tőlük. Ráadásul az 1990-es évektől kezdve a hősies és kitartó 
szocialista munkás képzete helyét fokozatosan átvette az inkompetens, 
lusta és tehetetlen munkás képe, aki legfeljebb sajnálatra érdemes és 
felvilágosításra szorul. Beszélgetőtársaim mindent megtettek, hogy 
visszavágjanak az effajta befeketítési kísérletnek. Hogy a munkások 
milyen nagyon vágynak arra, hogy munkájuk értelmét és ezáltal mél-
tóságukat visszanyerjék, azt legnyilvánvalóbban a Zsi-jubóval folytatott 
interakcióm és beszélgetésünk mutatja. A nyolcvanas éveiben járó 
Zsi-jubo nyugdíjba vonulása előtt, az 1980-as években acélmunkás 
volt. Amikor először beszélgetésre kértem, meglepődött. „Mit akar tő-
lem hallani?” – kérdezte. Miután röviden felvázoltam elképzeléseimet, 
boldogan egyezett bele az interjúba. Másnap egy közösségi parkban 
találkoztunk, amit a gyár az 1980-as években épített. Zsi-jubo magával 
hozott egy vázlatot „Emlékeim” címmel. Később megtudtam, hogy a 82 
éves férfi az előző éjszakát ennek a vázlatnak a megírásával töltötte, 
noha hangsúlyoztam neki, hogy a beszélgetésünk laza, kötetlen lesz. 
A vázlatot szóról szóra felolvasta nekem. Minden elért eredményét 
és minden elismerést, amit munkájáért kapott, felsorolta a vázlatban 
– ezek alkották „emlékeit” és ezek adták élete értelmét. Egyes monda-
tokat alá is húzott a vázlatban, így például ezt: „Mivel mindig nagyon 
kötelességtudó voltam, az első naptól kezdve, hogy dolgozni kezdtem, 
egyetlen selejtet sem adtam ki a kezemből,” vagy ezt például: „Jutalmul 
azt kaptam, hogy kétszer is – 1964-ben és 1965-ben – részt vehettem 
az élmunkás-konferencián.” Egy héttel a beszélgetést követően az 
egyik lakóépület előtt véletlenül összefutottunk. Amikor Zsi-jubo meg-
látott, egyenesen odajött hozzám, és szabályosan köszönetet mondott 
azért, hogy tisztelettel tekintettem rá. Azt a tényt, hogy interjút kértem 
tőle, úgy értelmezte, mint a tisztelet és az elismerés jelét, amit legalább 
tőlem megkapott. A tisztelet és az elismerés már rég feledésbe merült a 
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7neoliberális reform hatására, illetve a Harmadik Front építkezésének az 
1990-es évektől bekövetkezett összeomlása okozta káosz közepette, 
de neki még mindig nagyon sokat jelentett. 

Másodszor – és talán az előbbinél is nyomatékosabban –, a mun-
kások körében élő emlékezet megpróbálja mai életüket is védelmezni 
– életüket, amely ma visszafordíthatatlanul nyomorba, pusztulásba és 
bizonytalanságba süllyed. Az úgynevezett piaci reform annak a mun-
kásgenerációnak, amelyik az 1980-as években és az 1990-es évek 
elején ment nyugdíjba, semmi jót sem hozott. Nyugdíjukat évekig alig 
emelték, így aztán elképesztően alacsony maradt, miközben a megél-
hetési kiadások állandóan emelkedtek. Gyermekeik, sőt már unokáik 
is többnyire a gyárban dolgoznak, és állandóan fenyegeti őket az elbo-
csátás réme, veszélyesek a munkakörülmények, a bérek alacsonyak 
és ami még ezeknél is rosszabb: a gyár látszólag elkerülhetetlenül, 
előbb-utóbb csődbe kerül. A közösség, amelyben egyfajta otthonra 
találtak és amellyel az évtizedek során szoros kapcsolatban éltek, ma 
hanyatlik és lassan meg is szűnik, így gyökertelenné válnak. és ami a 
legrosszabb, hogy nincsenek eszközeik arra, hogy e fejleményekkel 
szembeszálljanak.

A HF építésének munkásai tehát ezzel a jelennel szemben, ezt 
elutasítva emlékeznek ma a múltra. Szelektív emlékezetük egyfajta 
fegyver, pontosabban fogalmazva, pajzs az úgynevezett „történelmi 
trend” hullámaival szemben. Mivel a HF építésével foglalkozó mai he-
gemón történetírás célja, hogy legitimálja a Harmadik Front gyárainak, 
a munkásainak és közösségeiknek sorsukra hagyását, ezért a mun-
kások élő emlékezete kétségbe vonja ennek a gonosz szándéknak a 
jogosságát. Azzal, hogy a veterán dolgozók ösztönösen is az elevenen 
élő szocialista diskurzusokhoz fordulnak, amelyek valaha tiszteletet 
biztosítottak nekik, elismerték munkájukat és hozzájárulásukat az 
ország fejlődéséhez, valamint biztonságos és tisztes öregkort ígértek 
nekik, a munkások – még ha szimbolikusan is – végső soron azzal 
vádolják az államot, hogy az minden korábbi ígéretét megszegte.

Mint Ann Stoler és Karen Kassler megjegyezte: „…a múlt nyelvezete 
a jelenben egy újszerűen átformált, de továbbra is aktív hangon szólal 
meg,” így „a visszatekintő felidézés azokkal a fogalmakkal él, ame-
lyekkel az emlékek rögzültek, s közben megvan a lehetősége, hogy 
egyazon nyelvi fordulat ’különböző jelentésben’ bukkanjon fel.’” 53 A mi 
esetünkben a munkások aktívan átdolgozták a hegemón szocialista 
diskurzusokat (amelyeket internalizáltak és amelyekkel azonosultak 
is), így ezeket is megélt tapasztalataik részévé tették, és fegyverként 
használják a mai hegemón történetírással és a reformpolitikákkal 
szemben. Hiszen ez utóbbiak a veterán munkásokat egyre erősebben 
sebezhetővé tették.
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8 „Őrült voltam?” – a népi emlékezet sebezhetősége

Az adott korszak domináns diskurzusa, mint azt Mahua Sarkar mondja, 
mindig is „…a szóbeli emlékekből táplálkozik, miközben ellent is mond 
annak.” 54A legtöbb alárendelt csoport számára egy személy történeté-
nek elmondása mindig magában foglalta mind a szembeszegülés iránti 
vágyat, mind az elfogadás vágyát is. Ennek a küzdelemnek a mélyén 
az a zavaró ontológiai bizonytalanság húzódik meg, amely – mint azt 
Tom Stranglemann állítja – akkor keletkezett, amikor a modernizációs 
diskurzusok a hagyományos praxist misztikusnak, elmaradottnak és 
idejétmúltnak nevezték.55 Mint ebben a tanulmányomban is megálla-
pítom, a munkások visszaemlékezéseikben specifikusan soha nem 
utaltak a jelenlegi hegemón diskurzusra, mégis tisztán felismerik a 
történeteiken kívülről felhangzó, általuk nem befolyásolható sokkal 
erőteljesebb, harsányabb hangokat. Ennek a felismerése fájdalommal, 
szorongással tölti el őket, emiatt vonakodtak emlékeik felidézésétől, és 
ez a felismerés tompította múltukkal kapcsolatos esetleges kritikájuk 
élét.

Noha a munkások történeteiket általában védekező hangnemben 
adták elő, észrevehető volt az ellentmondásos érzések kínos, egyidejű 
jelenléte, például a kétségek és a bizonyságok, a szorongás és a büsz-
keség a munkások visszaemlékezéseiben egyszerre mutatkozott meg. 
A dicsőséges epizódokat gyakorta szakították meg majdhogynem apo-
logetikus megjegyzésekkel, például: „Olyan naivak vagy inkább buták 
voltunk”, vagy „Azt gondolhatja, hogy ostobák voltunk.” Ma-ruikszing, a 
tiszteletreméltó nyugdíjas mérnöknő eredetileg elzárkózott attól, hogy 
elmondja nekem élettörténetét, és azt így magyarázta:

Az emberek azt gondolhatják, hogy a történetem az Ezeregy éjsza-
ka egyik meséje, ami a valóságban nem történhetett meg. De azt is 
gondolhatják, hogy bolond vagyok. Hogy is lehetett valaki ilyen bolond! 
Most ne is beszéljünk arról, hogy az amerikaik mennyire nem értenék 
ezt. Nekik mindig is a mieinktől eltérő értékeik voltak. A lányom az 
Egyesült Államokban tanult. Egy alkalommal nagyon keményen dolgo-
zott a laboratóriumban a professzorának, és helyes kutatási eredmé-
nyekre jutott. Professzora nagyon megdicsérte és azonnal megemelte 
a fizetését… Aztán a lányom felhívott engem, és azt mondta, korábban 
úgy gondolta, a kemény munka természetes dolog, mert azt látta, hogy 
az anyja is mindig így dolgozott. Korábban soha eszébe sem jutott a 
jutalom. Aztán így folytatta: „Anya, ez Amerika. Az, hogy hogyan dolgo-
zol, szoros kapcsolatban van azzal, hogy mennyit keresel. Itt másképp 
van, mint Kínában. Kínában ti mindig azt gondoltátok, hogy önzetlen 
odaadással kell dolgozni, és soha nem érdekelt titeket a hírnév és a 
pénz. Ez itt Amerika. Anya, sose gondoltad, hogy Kínában becsaptak 
téged?” Vagyis az amerikai értékek eltérnek a mieinktől. Ha az ame-
rikaiak meghallanák az én történetemet, abszurdnak gondolnák. Még 
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9rosszabbakat gondolnának Kínáról, mivel a történetemben igazolva 
látnák, hogy nem léteztek emberi jogok Kínában vagy hogy Kína 
nem tisztelte az egyéni értékeket. Igaz? De hadd mondjam el, a mai 
napig nem bántam meg semmit! Ők nem tudnak engem megérteni?! 
én nem értem őket! Különösen azokat a korrupt hivatalnokokat! Miért 
kellett nekik az a sok pénz? Csak egy szád van, amivel eszel, és csak 
egy tested, amit felöltöztetsz. Ha kilenc luxusházad van is, akkor is 
csak egy ágyra van szükséged az alváshoz, nem? én egyszerűen 
nem értem őket. Lehet, hogy buta voltam. Vagy inkább őrült? (Emelt 
hangon). Nem akartam a fiataloknak az életemről beszélni, mert vagy 
nem hinnének nekem vagy bolondnak néznének.

Ma-rui eredetileg azért utasította el a beszélgetést velem, mert 
attól félt, hogy kinevetem vagy félreértem. A most zajló piaci reform 
és Kína szocialista történelme újraírásának kísérlete az asszony 
minden korábbi erőfeszítését, szenvedélyét és hitét, amelyeket nagy 
becsben tartott és amelyek büszkeséggel töltötték el, ma nevetség 
tárgyává tették és „ideológialag motiváltnak” minősítették. Nanfangban 
a fiatalabbak, különösen a harmincas éveikben járó mérnökök és 
menedzserek tisztelettel beszéltek ugyan Ma-ruikszingről, de mindig 
volt a hangjukban egy cseppnyi szánalom. Akárcsak Ma-rui USA-ban 
tanuló lánya, Ma-ruira a „régi korszak” áldoztaként tekintenek, akit 
becsapott és kihasznált az az éra. Egy olyan társadalomban és kultú-
rában, ahol az embereket a kemény munkára csak és kizárólag a pénz 
vagy valami egyéb anyagi haszon reménye sarkallja, Ma-ruikszinget 
csak baleknek tekinthetik. Ma-rui megpróbál keményen kitartani saját 
magyarázata mellett, és harcot hírdet azon értékekek ellen, amelyek 
nézete szerint ma Nyugatról (Amerikából) szivárognak be és a kínai 
„ifjúságot” megfertőzik. Ám ez megviselte és megzavarta őt – miért is 
kell ilyen keményen védekeznie? Mi a baj az ő életével? Vagy lehet, 
hogy valóban őrült volt?

Míg ingerült vallomását hallgattam, feltűnt, hogy lélegzetvétel nélkül 
tér át „az individualista amerikai értékek” elítéléséről a kínai „korrupt 
hivatalnokok” megbélyegzésére. Amikor azt mondta: „Őket sem tudom 
egyáltalán megérteni,” az „őket” az „amerikaikra” utalt, de aztán a mon-
dat így folytatódott: „Különösen nem azokat a korrupt hivatalnokokat!” 
Miért állította őket párhuzamba? Vajon az ő tudatában e két csoport 
között van valami hasonlóság? Dehát hogyan lehetne? Vagy talán „az 
amerikai értékeknek” nem elsődleges erkölcsi célpontja a korrupció? 
Elfelejtettem őt erről megkérdezni. De ha megkérdeztem volna, akkor 
sem biztos, hogy választ tudott volna adni – valószínűleg tudat alatt 
történt a két jelenség egybecsúsztatása. De amikor azt kérdezte: „Miért 
kell nekik az a sok pénz?,” akkor rádöbbentem, hogy számára valóban 
létezik azonosság „az amerikai értékek” és a kínai korrupció között – 
mindkettőt a pénz és talán a hatalom imádatára lehet visszavezetni; 
ez a feltétlen imádat rejlik szerinte „az amerikai értékek” mélyén és ma 
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0 ezt kergetik szégyentelenül a korrupt kínai bürokraták. A pénz imádata 
mint a kapitalizmus titka: ez ma annyira domináns és elfogadott nézet 
Kínában, hogy fényében minden korábbi hit, szenvedély és önérzet, 
amelyekhez Ma-ruikszing és a hozzá hasonló munkások ragaszkod-
nak, nevetségessé válik. Ez a viszonyulás kineveti a HF történetét és 
Kína szocialista múltjának egészét.

Következtetések

Tanulmányunk két célt kíván szolgálni. Először is, a HF építéséről 
szóló eltérő narratívák (a különböző korszakokban keletkezett hivatalos 
diskurzusok és historiográfia, az archivumok anyagai és a munkások 
szóbeli visszaemlékezései) általában konfliktusos együttélésének vizs-
gálatával és azáltal, hogy e narratívák mindegyikét a „történetmondás” 
sajátos formájának és a történelem szövetét alkotó elemnek tekintjük, 
tanulmányunk arra törekszik, hogy a szocializmus történeti elemzé-
sének sokdimenziós vagy „sűrű”56 értelmezéséhez jusson el – olyan 
terepen, ahol az értelmezések többsége meglepően „híg” mind a mai 
kínai (és más, kelet-európai, illetve orosz) hivatalos történetírásban, 
mind a nyugati köztudatban. Ezáltal a tanulmány elutasítja a történelem 
„folyamatos narratívájának” domináns szemléletét, aminek célja, hogy 
„eseménysorokat hozzon létre vagy magyarázzon meg olyan fogalmak-
kal, amelyeket politikai vagy gazdasági erők uralnak, miközben kizár 
olyan aspektusokat, amelyek igen nagy jelentőségűek (néhányunk 
számára): így például a szubjektivitást, a mindennapok életmódját és 
az olyan, „társadalmilag »alávetett« szereplők nézőpontját, mint a nők 
(és mint a munkások, teszem hozzá).” 57 E diszkontinuus történetírás 
zavar, tanulmányom ellentmondást, bizonytalanságot, hézagosságot 
tár fel, ezáltal megkérdőjelezi a mai hivatalos történetírás legitimitását 
és rendezettségét, amely túlságosan gyakran igyekszik igazolni a jelent 
a múlt leegyszerűsítésével és befeketítésével.

Másrészt, a tanulmány azért igyekszik a diszkontinuus történelemre 
fókuszálni, mert hangsúlyozni kívánja, hogy a történelem nem olyan 
„fejlődési folyamat, amelyben az, ami lehetséges, mindjárt valóságos is 
lesz azáltal, hogy az egyetlen lehetséges jövő felé tart.”58 Vagyis ha a 
szocialista múltat nem eltévelyedésnek tekintjük, amely tévesen letért 
a racionális történelmi útról, hanem saját legitimációval rendelkező, 
komplex valóságnak fogjuk fel, akkor a jövőt sem lehet úgy tekinteni, 
mint kívánatos vagy sorsszerű tervrajzot, amely csak megvalósításra 
vár. Dipesh Chakrabarty írta Martin Heidegger Lét és idő című művével 
kapcsolatban: a múltra és a jövőre „nem-totalizáló módon”, a jelenre 
pedig „mint a részleges feltártság állapotaként” kell tekintenünk, „bár-
miféle olyan elv befolyása vagy ígérete nélkül…, amely majd meg tudja 
vagy meg is akarja haladni ezt a heterogenitást és tökéletlenséget, és 
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1végül majd totalitást konstituál.”59 Ez a heterogenitás tapasztalható 
mindenhol a mai Kínában. Ennek egyik példája a heves, úgynevezett 
balos–jobbos vita. Mivel az új liberálisok (többségük vállakozó és 
középosztálybeli értelmiségi) a Kína jövőjével kapcsolatos aggasztó 
bizonytalanságba ütköztek, teljes meggyőződésükkel szórják átkaikat 
Maóra és a szocialista múltra; ezzel a nyugatias (így univerzalizált) 
demokratikus kapitalizmus eszményét kívánják propagálni, míg sokan 
mások, különösen a széles néprétegek a „régi” ideológiához fordulnak, 
hogy a zabolátlan korrupciót, az igazságtalanságokat és az egyenlőt-
lenségeket vegyék napirendre. Mao mint az emlékezet tárgya egyszer-
re volt és maradt is szörnyeteg és szent – mindkettő mitikus konstruk-
ció, és mindkettő eltérő érdekeket szolgál. De mindegy, mi történik, a 
„Mao-láz” mindig visszatér, és nemcsak az általam kérdezett idősebb 
munkások körében, hanem a fiatalabb generáció képviselői között 
is, akik Maóra és a szocialista ideológiára nem feltétlenül mítoszként 
tekintenek, hanem egy alternatív jövő kialakításának lehetőségére. 
Ebben az értelemben igaz, hogy „nincs »igény a visszatérésre«”, és 
„nincs »patologikus« nosztalgia sem.” 60
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