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60 KRAUSz TAMÁS

Ami a wallersteini elméletből „kimaradt”
Néhány megjegyzés

Immanuel Wallerstein egyetemes jelentőségű intellektuális teljesítmé-
nye vitán felül áll, ezért ilyen értelemben vett „értékelése” szükségtelen, 
hiszen az Eszmélet szerkesztői, részben szerzői gárdája és olvasói is 
ezt az elméletet a világ megértése egyik fontos szellemi eszközének 
tekintik a folyóirat születése óta; mondhatom többes számban: gondol-
kodásunkat megtermékenyítette. Ráadásul egész Kelet-Európában talán 
Magyarországon fedezték őt fel leghamarabb és a legtartósabban. Már 
a 60-as évektől két ismert történész, Ránki György és Berend T. Iván 
akadémikusok, valamivel később a közgazdászok körében és általában 
is a legkitartóbb Wallerstein „exportáló” és kritikus-támogató, Szentes 
Tamás „honosította meg” a világrendszer-elméletet és szemléletet Ma-
gyarországon, hogy a későbbi, „Fejlődés-tanulmányok” című sikeres 
kiadványsorozatról ne is beszéljünk. Oroszországban például Wallerstein 
csak az utóbbi években jelent meg a marxista értelmiség közvetítésével. 
Népszerűsége manapság nem lehet széleskörű, ha arra gondolunk, hogy 
ez a kapitalizmuskritikai elmélet elsősorban a rendszerellenes, antikapi-
talista mozgalmak szellemi tápláléka.

Wallerstein törekvése, az „új”, „szintetikus”, unidiszciplináris tudomány 
mind szaktudományos, mind módszertani-teoretikai, mind történeti érte-
lemben mélyen beágyazott az emberi fejlődésbe. Ebben az értelemben a 
róla folytatott vita – egyúttal a történelemről és jelenkorunk alternatíváiról 
szóló tudományos eszmecsere. A szerkesztőség természetesen ennek 
tudatában, éppen ezért kérte fel a hozzászólókat, hogy kommentálják 
Wallerstein legutóbbi magyar nyelven is megjelent összefoglaló köny-
vecskéjét, a Bevezetés a világrendszer-elméletbe (2010) c. munkát.

Történész lévén csak történeti és elmélettörténeti összefüggésekhez 
szólnék hozzá. Mindössze két, relevánsnak tűnő mozzanatot kívánok 
érinteni.

I.

Az Eszmélet folyóiratot, mindenekelőtt alapító szerkesztőit nem érheti 
a vád, hogy a tőkefelhalmozás problematikájának világtörténelmi je-
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61lentőségét – a rendszerváltás előtörténetének és következményeinek, 
mindenekelőtt a privatizálásnak fényében – ne ismerték volna fel már 
az 1980-as években. Ehhez kétségtelenül elméleti támaszt nyújtott a 
világrendszer-elmélet (Wallerstein mellett Andre Gundel Frank, Samir 
Amin, Giovanni Arrighi, Hopkins, Chase-Dunn és mások), illetve termé-
szetesen annak „előtörténete” (Marx, Lenin, Rosa Luxemburg, Gramsci 
stb.). Középpontba állították a globális tőkefelhalmozás folyamatait, a 
régiók és nemzetek közötti egyenlőtlen cserét, a regionális-nemzeti és 
a globális folyamatok brutális ellentmondásainak sok kérdését. A kelet-
európai kritikai marxista tradíciónak, amely még a régi, államszocialista 
rendszer keretein belül szakított az ún. marxista-leninista legitimációs 
ideológiával, nem volt tehát nehéz a 89-es rendszerátalakulás periódu-
sában az „új” tudományos „nagyelmélet” felé fordulni, amikor éppen az 
attól való elfordulás volt „divatban”. (A mainstream menekülési pálya a 
régi marxista értelmiség többsége számára egyfajta „pragmatizmus”, 
„empirizmus” és „neopozitivizmus” volt, amivel antimarxista-antikommu-
nista fordulatukat igazolták.) A privatizáció aktualitásai, az állami tulajdon 
kiárusítása, magán-kisajátítása a tőkefelhalmozás ismételt „eredetiségét” 
állította előtérbe. Marx társadalmi formákra vonatkozó elméleti gondolata-
iról is hamar kiderült, nem dobhatók félre. Ám éppen itt kell megjegyezni, 
hogy a világrendszer-elmélet hívei, talán az „ortodox marxizmustól” 
való elhatárolódásuk okán, nem hozták közvetlenül összefüggésbe a 
felhalmozásra vonatkozó elméletüket a társadalmi formákra vonatkozó 
marxi elmélettel. Ez első látásra a kelet-európai marxistáknak mégiscsak 
furcsának tűnik.

Wallerstein még e könyvében (2010, 51–52) is így fogalmaz: „A világ-
rendszer-elmélet marxista kritikája lényegében az, hogy amikor az előbbi 
a világgazdasági munkamegosztást mint egy centrum–periféria tengelyt 
írja le, akkor túlságosan nagy hangsúlyt helyez az árucsere, a forgalom 
szférájára („cirkulacionista”), így elhanyagolja az értéktöbbletnek a ter-
melési szférában található („produkcionista”) bázisát és a burzsoázia 
és a proletariátus közötti osztálykonfliktusokat […] A kritika […szerint] a 
bérmunkán kívüli kizsákmányolási formák szerepét túlbecsüli […] A vi-
lágrendszer-elmélet művelői sokszor hangsúlyozták, hogy a bérmunka a 
kapitalizmusban csak egyike a munka fölötti kontroll számos formájának, 
és a tőke szempontjából egyáltalán nem a legjövedelmezőbb.”

Van ennek a vitának egy elvontabb „logikai” síkja, amelyen – s ez 
mondandóm lényege – az egész nézeteltérés kevésbé lesz fontos, hogy 
ne mondjam, irreleváns. Hisz a vitázó felek fogalmai sok mindent tartal-
maznak a másik álláspontjából… Vajon maga a tőkefelhalmozás talán 
nem a tulajdonviszonyok megnyilvánulása, amely viszonyok a társadalmi 
formákról szóló marxi elméletnek a központi kategóriáját alkotják? Talán 
a tőkefelhalmozás nem a profittermelés megnyilatkozása? Vajon bármely 
háborús rablás, gyarmatosítás a modern társadalomban elválasztható 
a bérmunka–tőke viszonytól? Vajon a rablás eredményei nem kerülnek 
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62 vissza a tőkés újratermelési folyamatba? A tőkefelhalmozás a modern 
világrendszerben (is) magának a tulajdonviszonyoknak a permanens új-
ratermelődése, megújítása. A tőkefelhalmozás a tulajdonviszonyok átala-
kulásának a legkonkrétabb megtestesülése, amit a 89-es rendszerváltás 
nyomán oly közelről megtapasztaltunk mi is a privatizáció folyamatában. 
A világrendszer-elmélet nagy érdeme volt, hogy a „megszokott” marxi 
„formaelméletet” – melyet nálunk Tőkei Ferenc képviselt a legmagasabb 
elméleti szinten a vulgármarxista determinisztikus leegyszerűsítésekkel 
szemben – megnyitotta a kapitalista világrendszer új fejleményeinek 
értelmezése, elemzése előtt. Tőkei elméleti értelmezése a társadalmi 
formák változásairól maga is antikapitalista következtetéseket involvált, 
alternatíva felállítására ösztönzött a maga idején és ma is, mind az állam-
szocializmus „államiságával” szemben, mind a kapitalista magántulajdon, 
a tőkerendszer kizsákmányoló természetével szemben – a társadalmi-
közösségi tulajdonlás rendszere irányába mutatva. 

A termelést, a bérmunkát mint kiindulópontot tulajdonképpen Waller-
steinék sem tagadják, csak más oldalról veszik szemügyre a történelmi 
folyamatot. Jól látják, hogy a lényeg nem önmagában a termék kelet-
kezésében rejlik, hanem – s erre Marxnál sok gondolat található – az 
áru útjában, vagyis hogy az áru keletkezése és útja a fogyasztóig nem 
választható el egymástól, hiszen az áru ezen útja során újabb áruk és „in-
tézmények” keletkeznek a nagyobb profit, a tőkefelhalmozás érdekében. 
(Persze ezek a kereskedelmi és általában az értéktöbblet realizálására 
szakosodott intézmények végső soron a termelőtőke infrastruktúrái.) 
Minden áru a kapitalizmus-tenger egy cseppje. A termelési és tulajdon-
viszonyok átalakulása, formaváltozatai és a tőkefelhalmozás módjában 
beállt változások tehát ugyanannak a kérdésnek eltérő oldalról való meg-
nyilatkozásai. A modern kapitalizmus, a tőkefelhalmozás, amelyről oly 
sok fontos dolgot tudhatunk meg Wallersteintől, csak mint világrendszer 
létezhet, végső soron ebből következett már Marx és Lenin közös meg-
győződése is: a kapitalizmus, a tőkés társadalom közösségi társadalom-
má transzformálása csak egyetemes folyamatként lehetséges, amelyben 
persze a kiindulópont nemzeti és/vagy regionális, de a „végeredmény” 
csak egyetemes lehet, mert a parcialitás visszavezet a kapitalista kiin-
dulóponthoz. Az orosz forradalomtól a Szovjetunió összeomlásáig tartó 
történelmi folyamat drámai módon demonstrálta ezt az igazságot. 

Az álviták ritkán visznek előre…

II.

Wallerstein könyvecskéjében – de általában is – elméletének történeti le-
vezetése igen hézagos, mondhatnám, problematikus. Ezzel kapcsolatos, 
hogy a szerző elemzésében meglepő hiátus a Szovjetunió és általában 
a kelet-európai államszocialista régió „felhalmozás-történetének” konk-
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63rétabb vizsgálata. E kis könyvéből erről úgyszólván semmit sem tudunk 
meg. Pedig Wallerstein terminológiáját használva, olyan történelmi „világ-
rendszer” (vagy csak prekapitalista „világbirodalom?”) hét évtizedéről volt 
szó, amely radikálisan átalakította a világrendszer egész (geo)politikai és 
gazdasági szerkezetét, emberek százmillióinak életmódját, gazdasági és 
politikai struktúráját, mentalitását a Föld több mint egyhatodán; de azon 
kívül is megváltoztatta sok embernek a kapitalizmushoz fűződő viszonyát 
szerte a világban. Ez a hét évtized alapjában kihívás volt ama világrend-
szer számára, melynek elemzését Wallerstein oly nagyszerűen elvégez-
te. Nyugaton talán Keynes volt az első, aki már 1919-ben felismerte a 
„bolsevik kihívás” jelentőségét a Nyugat, a centrum számára. Wallerstein 
és hívei – akik közvetlenebbül kapcsolódtak a „kínai illúzióhoz” – nem 
tették világossá a szovjet és kelet-európai fejlődés hétévtizedes társa-
dalmi-kulturális és ipari teljesítményének igazi jelentőségét, ami hátrá-
nyos a rendszerváltást követő kiábrándító fejlemények megértésében 
is. Itt nem egyszerűen az állami tőkefelhalmozás-problémára gondolok, 
amelynek jelentőségét éppen Wallerstein nem egy munkájában hosszú 
fejezetekben ecsetelte, hanem mindenekelőtt arra, „mit adott” a szovjet 
fejlődés a világnak. Nem is feltétlenül a mérlegen van a hangsúly, csak 
magán a teljesítményen, a „kérdésfelvetésen”. Pedig éppen az ő elmé-
lete alapján kínálkozik majd a jövő kutatói számára e feladat. A dolog ott 
kezdődik, hogy az orosz forradalom és szovjet fejlődés nélkül teljesség-
gel érthetetlen és megmagyarázhatatlan a kínai forradalom, és jórészt 
annak fejlődési íve is. Az orosz forradalom egyáltalán nem az állami 
tőkefelhalmozás egy útját jelenti csupán, noha objektív okok folytán úgy 
tűnik, hogy végső soron ez előtt nyitott utat, de nyilvánvalóan nemcsak 
ez előtt. (Leninnel foglalkozó könyvemben (Lenin. Társadalomelméleti 
rekonstrukció. Bp., Napvilág, 2008.) igyekeztem ez utóbbi aspektushoz 
bizonyos adalékokat fűzni.)

Legutóbb Perry Anderson mutatott rá arra nagyon helyesen, hogy a kí-
nai forradalom elválaszthatatlan az 1917-es forradalomtól. (P. Anderson: 
Two revolutions. NLR 2010. január-február, 61. sz. 59–62.) Más kérdés, 
hogy az államszocialista Kína fennmaradásának okait a szovjethez 
képest a kínai „szocializmus” vívmányának tekinti – nem ok nélkül. Az 
„utolérő fejlődés” kínai útja kevésbé nyitott az európai minta felé, ezért 
lelassította a felbomlást, ami nézetem szerint a kapitalizmus meghonosí-
tásának csupán egy „megkésettebb” módját jelzi. Wallerstein ugyanebből 
az „utolérő” szempontból közelítette meg magát a Lenin-jelenséget is pár 
hónappal ezelőtt egy, a moszkvai útja által inspirált írásában (Lenin és a 
leninizmus ma és holnapután. Ekszpert online, Moszkva, 2010. dec. 27. 
Ld. magyarul a mebal.hu honlapon. Ford.: Terbe Teréz). Ám Wallerstein 
meglepő módon Lenin hagyatékának és az orosz forradalomnak igazi 
elméleti (és gyakorlati) jelentőségét nem érzékelte. Pedig nyitott lehetne 
az általam itt felvetett kérdést illetően, hiszen „1968 világforradalmát” az 
egész emberiség fejlődése szempontjából elemezte és hangsúlyozta. 
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64 De hát 1917 kisebb jelentőségű történelmi átalakítás volna, mint 1968? 
Ezt a problémát Wallerstein még csak fel sem veti, mintha egy szimpla 
evidenciáról volna szó. Nem érzékeli, hogy 1968 nemcsak az emberjogi 
és kisebbségi problematikát, nemcsak a másság és az antikapitalista 
ellenállás civil hagyományát hagyta ránk. Sajnálatosan nem tudott 
gazdasági alternatívát gerjeszteni a fennálló renddel szemben, sőt, „ál-
lamellenességét” a neoliberális kapitalizmus „ellopta” tőle. 1968 végső 
soron utat nyitott – ezt nem lehet nem látni – a jóléti állam neoliberális 
lerombolása előtt, némileg analóg módon az orosz forradalommal, amely 
éppen ellenkezőleg, az államhatalmi koncentráció irányába mozdult el a 
történelmi kihívások hatására.

Fentebb már jeleztem: az orosz forradalom és a szovjet fejlődés Le-
nintől kezdve sohasem csak etatista tradíciót jelentett, noha napjainkban 
a mainstream gondolatkör már csak ezt kívánja láttatni. Sajnos – mint 
alább látni fogjuk – Wallerstein nagy félreértése is az „etatista Lenin” 
túlhangsúlyozása. Ugyanakkor – bármiképpen is ítéljük meg a sztáli-
nizmus egész jelenségét – az orosz forradalom, a bolsevizmus és a 
szovjethatalom a szociális kérdést eredeti módon vetette fel. Mondjuk ki: 
világtörténelmileg is elsőként állította fel az emberiség előtt a szociális 
egyenlőség megvalósításának gyakorlati lehetőségét, noha ugyanakkor a 
szociális egyenlőség hamar szembekerült a szabadság hiányával. Ez az 
örökség – minden eltorzulása dacára – a Szovjetunió összeomlása után 
is egész földrészek népeinek elképzeléseiben tovább él, minden modern 
rendszerellenes mozgalom kultúrájának része, a Chiapas indiánoktól 
a megszorítások ellen tiltakozó görög milliókig. Ezért is meglepetés, 
hogy miközben Wallerstein 1789 és 1968 forradalmi átalakulásainak 
jelentőségét a világrendszer fejlődésében kimerítően vázolja, egysze-
rűen nem említi, hogy a tőke a jóléti államok évtizedeiben – beleértve 
1968 „világforradalmának kiprovokálását” is – éppen a szovjet fejlődés 
következtében sohasem tudta a szociális kiadások csökkentését olyan 
mértékben megvalósítani, mint napjainkban, amikor a Szovjetunió már 
nem létezik. 

Az orosz forradalom legfontosabb hozzájárulása a közvetlen demok-
rácia tradíciójához – bármennyire is eltorzították azt a sztálinizmus és 
a posztsztálinizmus évtizedei – elsőként Lenin munkásságában áll 
előttünk, elméletileg is artikulált formában a legteljesebben. A modern, 
valóban (tőke)rendszerellenes mozgalmak ehhez a forradalmi tradícióhoz 
kapcsolódnak, amely tradíció filozófiailag olyan műben is kifejeződött, 
mint Lukács György demokratizálásra vonatkozó 1968-as elméleti mun-
kássága (Demokratisierung heute und Morgen), de – más színvonalon 
és síkon – például Rudi Dutschke vagy Daniel Cohn-Bendit forradalmi 
munkáiban is előbukkant, noha ez utóbbi szerző már régen elmerült a 
liberalizmus kínálta alternatívákban. 

Úgy tűnik, hogy a szovjetek és a termelési kollektívák sztálinista álla-
mosítását (államszocializmus) is szervesebben bele kellene, bele kellett 
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65volna építeni a történelmi világrendszer mozgásformáinak elemzésébe. A 
szovjet tapasztalat ne csak úgy jelenjen meg, mint az USA partnere a vi-
lágrendszer fölötti ellenőrzésben. Bármennyire is igaz legyen Wallerstein 
és mások – például Samir Amin – tézise arról, hogy a Szovjetuniót végül 
is felemésztette az a világrendszer, amelyről nemcsak nem tudott, de 
végső soron nem is akart leszakadni, de egyúttal fennmaradt egy másik, 
legalábbis elméleti lehetőség, amely még ma is a tőkerendszer megha-
ladására inspirál.

Wallerstein „russzifikálja” Lenint. A „leninizmus hat vonását” különböz-
teti meg, amelyek között azonban Leninre mint teoretikusra gyakorlatilag 
nem történik utalás. Lenin csupán mint az államszocializmus előfutára, 
horizontos államférfija jelenik meg, amely beállítást Kelet-Európában a 
kulturáltabb liberális gondolkodóktól szoktuk meg: A „leninizmus” (nem 
mindig derül ki, hogy csupán a legitimációs ideológiáról van-e szó vagy 
csak a Lenin utáni politikai törekvésekről) „fő politikai célja – az utolérésre 
törekvő gazdasági növekedés a világméretű skálán számítva. Az összes 
többi célt és problémát az utolérésre törekvő gazdasági növekedés 
elsőbbségének rendelik alá. Vagyis természetesen az államnak és a 
pártnak más céljai is vannak, mint például a nemzeti kultúra fejlesztése 
vagy a természetvédelem, de ez soha nem a legfőbb prioritás.” (Ekszpert 
online, Moszkva, 2010. dec. 27.) Hogy Lenin valójában mint teoretikus 
és politikus eltérő pályán is mozgott, erről az ellentmondásról nem esik 
szó, miként Gramsci vagy Lukács György Lenin-értelmezései sem „hoz-
záférhetők” számára. Lenin így az államszocializmus ideológiai össze-
foglalójaként áll csak előttünk, mint „leninizmus”. Sőt, Lenint mint párt- és 
államalapítót, akit Wallerstein élő hagyománynak tekint, fura módon csak 
elhatárolja Marxtól: „Itt csak azt szükséges hangsúlyozni – írja –, hogy 
a leninizmus […] nem állt közvetlen és szükségszerű kapcsolatban sem 
a marxizmussal, sem magának Marxnak az eszméivel.” Ez a beállítás 
azonban egyáltalán nem verifikálható és Wallerstein ezt nem is bizonyítja. 
Éppenséggel magának Leninnek a határozott meggyőződésével, elméleti 
teljesítményével áll szemben ez a beállítás. Lehet, hogy Wallersteinnek 
igaza lesz és évtizedek múlva „Lenin mint nagy nemzeti hős és hazafi fog 
megjelenni, aki megmentette Oroszországot a teljes széthullástól, amit a 
régi rezsim kompetencia-hiánya idézett elő minden területen”. Még az is 
lehetséges, hogy „2050-ben már senki semmit nem fog tudni arról, hogy 
valójában mit gondolt Lenin magáról és a történelmi szerepéről.” Nem 
tudjuk; az ember csak 80 fölött merészkedhet a vátesz szerepébe. Aki 
megéli, majd meglátja, de az bizonyos, hogy nem segítünk azzal sem a 
történeti, sem az elméleti gondolkodásnak, ha mi magunk is beállunk a 
nemzeti mitológia gyártói közé és redukcionista módon Lenint, mondjuk, 
a török Atatürk kategóriájába szuszakoljuk. 

összefoglaló megjegyzésében Wallerstein ezt írja: „Másodszor azt 
gondolom, hogy Leninre úgy fognak tekinteni, mint Vitte gróf reformjainak 
folytatójára, mely reformokat a gróf politikai akadályok miatt nem tudott 
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66 végigvinni.” Ez éppenséggel a mai oroszországi jobb indulatú konzervatív 
és liberális közhelyek visszavetítése és egyúttal a jövőre való extrapolá-
ciója, amelyet inkább kétségbe kellene vonnunk, mint erősítenünk. 

Mi lehet e beállítás oka? Nyilván nem az, hogy Wallerstein egyáltalán 
nem ismeri Lenin elméleti munkásságát vagy szimpatizálna a jelzett 
orosz áramlatokkal. Nézetem szerint arról van szó, hogy – mint mostani 
Bevezetése is demonstrálja – világrendszer-elméletének forrásait nem 
tudatosította teljességgel, nem tárta fel kellően saját előzményeit, elméleti 
hagyományait. Munkásságában sehol, Bevezetésében sem emlékezett 
meg arról, hogy bizony a világrendszer hierarchikus felépítésének és a 
régiók közötti egyenlőtlen cserének, a gyarmati szisztéma gazdasági 
struktúrájának talán a legelső elméletileg és szaktudományosan is 
megalapozott elemzését – éppen nem elválasztva az orosz kapitalizmus 
specifikumainak vizsgálatától – maga Lenin adta meg. Másutt kifejtettem 
Lenin ez irányú gondolatainak főbb vonatkozásait, itt nem ismételném 
meg magam, de annyit feltétlenül alá kell húzni, hogy a XX. században 
a világrendszer (legalábbis imperialista korszakának) megértéséhez min-
den rendszerellenes elmélet – pozitíve vagy negatíve – Leninen keresztül 
érkezett el. Vonatkozik ez Wallersteinre is. Előbb-utóbb az antikapitalista 
elmélet (is) egy új, koradekvát és konkrét („a sokféle meghatározottság”) 
alternatív társadalmi-politikai stratégia végiggondolására kényszerül a 
világrendszer különböző régióiban…

A Sátán (Részlet)


