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5ERIC J. HOBSBAWM 

Történelem: a ráció új korszaka

A 2012. október 1-jén elhunyt Eric John Hobsbawm történészt Magyar-
országon igazán jól ismerik, hiszen Ránki György – a hazai marxista 
történetírás legjelentősebb alakja – Berend T. Ivánnal együtt még a 
hetvenes években kezdeményezte, hogy Hobsbawm a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tiszletbeli tagja legyen. Legfontosabb művei magyarul is 
olvashatók.1 Hobsbawm a maga világtörténelmi látásmódjával, kivételes 
erudíciójával magával ragadta kis és nagy országok olvasóközönségét 
évtizedeken keresztül. De Hobsbawm jelentősége messze túlmutat 
a történetírás szűkebb keretein. Nemcsak történetíró, történettudós 
volt ő, hanem nagy formátumú gondolkodó, a marxizmus XX. századi 
történetének egyik jelentős, igen befolyásos alakja is. 95 éves korában 
bekövetkezett halála alkalom volt arra, hogy munkásságát világmére-
tekben számba vegyék, értékeljék, hiszen művei mára minden jelentős 
nyelven megjelentek, népszerűek, még Magyarországon is olvassák. 
A több száz, talán ezer nekrológ között alighanem az egyik legauten-
tikusabb egy magyar szerzőé, a jeles munkásmozgalom-történészé, 
Jemnitz Jánosé, aki sok éven át személyes kapcsolatban, levelezésben 
állt E. J. Hobsbawmmal, s aki bizonyos értelemben „rendet tesz” a halá-
la kapcsán Magyarországon is kibontakozott Hobsbawm-recepcióban, 
amennyiben a marxista, kommunista történész életművét kiemeli az 
új korszak közhelyes, differenciálatlan antikommunista, antimarxista 
vagy politikailag zavaros, elfogult megítéléseiből, és ilyen értelemben 
Hobsbawm munkásságának történeti értékelésére szólít fel. Hobsbawm 
útválasztásai mindig konkrét történelmi feltételrendszerben értelmezhe-
tők valamennyire is tudományos módon. Életének és gondolkodásának 
végső soron két összetartó eleme volt: a gyarmatosítással/fasizmussal/
nácizmussal terhelt tőkés rendszer meghaladásának problematikája és 
a meghaladási kísérletek társadalmi-gazdasági, politikai lehetőségei, 
történeti feltételei. Hogy ez a kérdésfelvetés és Hobsbawm egész kritikai 
szellemisége eleve marxi inspirációjú, az nyilvánvaló, ám e gondolatkör 
történelmi változásai éppen olyan fontosak, mint maga a kiindulópont és 
szándék. Nem véletlen hát, hogy Hobsbawm haláláról megemlékezve mi 
egy 2004. novemberi, a Brit Akadémián elmondott beszédét publikáljuk.2 
Ezzel adósságot is törlesztünk, hiszen a marxista történetírás fejlődésé-
ről, mibenlétéről ma is aktuális módszertani kérdéseket vetett ott fel. Mi 
sem természetesebb, hogy az Eszmélet – noha jelentős késéssel – közli 



6 azt a megnyilvánulását, amely a történész küldetéséről, arról a gyakorlati 
orientációról szól, amely a történetírást, illetve annak társadalmi-kritikai 
szerepét a XIX. századtól új perspektívába állította. Ez a (rendszer)
kritikai látásmód akadályozta meg, hogy Eric Hobsbawm művei éppen a 
Szovjetunióban, a „szocializmus hazájában” megjelenhessenek. Alább 
következő beszéde a marxista történetírás történetének értékeléséhez 
és lehetséges pozitív pespektívájához nyújt adalékot. Mivel az Eszmélet 
maga is fóruma a marxista történetírásnak, a rendkívüli hatású marxista 
történetíró munkásságának népszerűsítését természetes feladatának 
tekinti. Különösen aktuális ma az a tézise, hogy a racionális történetma-
gyarázat pozíciójának visszaállításában a marxista historiográfiának nö-
vekvő és fontos szerep jut. E törekvés, szándékunk szerint, folyóiratunk 
lapjain is megnyilatkozik – a hobsbawmi értelemben.

A szerkesztőség

*

„A filozófusok eddig csak különbözőképpen értelmezték a világot: a fel-
adat az, hogy megváltoztassuk.” A marxista történetírás két, egymással 
párhuzamos úton fejlődött Marx híres, Tézisek Feuerbachról című írása 
idézett tézisének két felével összhangban. A legtöbb olyan értelmiségi, 
a történészeket is beleértve, aki 1880 után lett marxista, azért tette 
e szemléleti fordulatot, mert a munkás- és szocialista mozgalmakkal 
karöltve meg akarta változtatni a világot; e mozgalmak pedig, jórészt 
marxista hatásra, egyre inkább politikai tömegerőkké fejlődtek. Ez az 
összefüggés a világmegváltó történészeket magától értetődően vezette 
el bizonyos kutatási területekhez, nevezetesen az átlagemberek vagy 
dolgozók történetének vizsgálatához. Bár e megközelítés természetesen 
vonzotta a baloldali gondolkodásúakat, ám eredetileg nem állt specifikus 
kapcsolatban a marxista interpretációval. És megfordítva, amikor ezek az 
értelmiségiek 1890-től kezdve feladták társadalmi forradalmár szerepü-
ket, nagy valószínűséggel marxista meggyőződésükkel is leszámoltak.

Az 1917. októberi szovjet forradalom új lendületet adott ennek a 
szemléletnek. Ne feledjük azonban, hogy a marxizmust a jelentősebb, 
európai szociáldemokrata pártok formálisan nem adták fel az 1950-es 
évekig vagy még későbbi időszakig. Ez a ragaszkodás hívta életre a 
Szovjetunióban és a kommunista hatalmi befolyás alá került országokban 
a kötelező marxista történetírást. Az antifasiszta korszak felerősítette azt 
a motivációt, hogy marxistának kell lenni.

Az 1950-es évektől ez az ösztönző erő egyre vesztett hatásából a 
fejlett országokban – bár a harmadik világban cseppet sem –, noha az 
egyetemi oktatás kiterjesztése és a diáklázadások jelentős számban pro-
dukáltak felsőfokú végzettségű új világmegváltókat az 1960-as években. 



7Közülük valóban sokan radikális gondolkodásúak lettek, de már nem 
nevezhetők egyértelműen – vagy egyáltalában – marxistáknak.

E feltámadás csúcspontját az 1970-es években, röviddel az előtt érte 
el, hogy megkezdődött a marxizmussal szembeni masszív ellenhatás 
– és döntően ismét politikai okok következtében. Az ellentámadás leg-
erőteljesebb megnyilvánulása abban állt, hogy aláásta a hitet, miszerint 
az emberi társadalom bizonyos típusú megszervezésének sikerét a 
történelmi elemzés előre tudja jelezni és elő tudja mozdítani, bár ezt a 
hitet a liberálisok mind a mai napig nem adták fel. A történelem ekkor 
vált le a teleológiáról.

A szociáldemokrata vagy társadalmi-forradalmi mozgalmak bizony-
talan perspektívái miatt nem tartom valószínűnek, hogy politikai moti-
vációk alapján megismétlődne a marxizmushoz való megtérés. De itt 
mindenképp el kell kerülnünk a túlzott Nyugat-centrizmust. Ha annak 
alapján ítélem meg a helyzetet, hogy mekkora kereslet mutatkozik az én 
történelemkönyveim iránt, akkor meg kell állapítanom, hogy megnőtt az 
érdeklődés Dél-Koreában és Tajvanban az 1980-as évek óta, Törökor-
szágban az 1990-es évek óta, és mostanában mutatkoznak jelei annak, 
hogy az arab nyelvű világban is élénkül az érdeklődés.

És hogy állunk a „világ értelmezésével”?

Ezen a ponton a történet egy kicsit más ugyan, de vannak a fentiekkel 
párhuzamos elemek. Itt annak a jelenségnek lehetünk tanúi, amit a 
történetírásban tapasztalható Ranke-ellenes3 reakciónak is nevezhe-
tünk, amelynek a marxizmus fontos, ám nem mindig teljesen felismert, 
azonosított eleme volt. A Ranke-ellenes reakció eredendően kettős 
mozgalom volt.

Kétségbe vonta egyfelől azt a pozitivista meggyőződést, hogy a való-
ság objektív struktúrája magában is magyarázza önmagát: csak arra van 
szükség, hogy a tudomány módszerét alkalmazzuk a valóság vizsgála-
tára, magyarázzuk meg, miért éppen úgy történtek a dolgok, ahogyan 
történtek, és fedezzük fel a wie es eigentlich gewesent („ahogyan az 
valójában volt”). A történetírás minden történész számára az objektív 
realitásban van lehorgonyozva – abban a realitásban, hogy mi is történt 
a múltban. De a történetírás nem tényekből, hanem problémákból indul 
ki, és azt kívánja tőlünk, hogy kutassuk ki: az effajta problémák – para-
digmák és koncepciók – hogyan és miért formálódnak meg eltérő társa-
dalmi/kul turális környezetben és eltérő történelmi hagyományok között.

Másfelől a Ranke-ellenes mozgalom közelebb akarta hozni a társada-
lomtudományokhoz a történelmet, és ilyenformán egyfajta generalizáló 
tudományág részévé tenni, amely képes megmagyarázni az emberi 
társadalom múltjában végbement átalakulásokat. A történelmet valami 
olyasminek gondolták, amit Lawrence Stone4 így fogalmazott meg:  



8 „a fontos miért-kérdésekre keres választ”. Ez a „társadalmi fordulat” nem 
magából a történetírásból eredt, hanem a társadalomtudományokból, 
amelyek némelyike éppen kialakulóban volt, és amelyek maguk is fejlődő, 
másképpen fogalmazva, történeti tudományágakként jöttek létre.

Amennyiben Marxot tekinthetjük a tudományszociológia megalapí-
tójának, a marxizmus valóban hozzájárult az első ilyen mozgalomhoz 
– noha tévesen támadták állítólagos vak objektivizmusáért. Másfelől, a 
marxista eszme legismertebb hatása, a gazdasági és társadalmi ténye-
zők hangsúlyozása, sosem volt specifikusan marxista jelenség, noha 
azt nagyban előrelendítette a marxista elemzés. Ez is része volt annak 
az 1890-es évektől megfigyelhető, általános történetírói mozgalomnak, 
amely csúcspontját az 1950-es, 1960-as években érte el, az én generáci-
ómban működő történészek hasznára, akik abban a nagy szerencsében 
részesültünk, hogy e tudományág átformálói lehettünk.

Ez a társadalmi-gazdasági vonulat tágabb volt, mint a marxizmus. 
Olykor marxista szociáldemokratáktól származott a kezdeményezés, 
hogy gazdaság- és társadalomtörténettel foglalkozó intézményeket és 
folyóiratokat hozzanak létre (így például a Vierteljahrschrift című folyóira-
tot 1893-ban). Ám Nagy-Britanniában, Franciaországban és az Egyesült 
Államokban nem ez volt a helyzet. Ahogy még Németországban sem, 
ahol a gazdaságtan erősen történeti szemlélete ellenére is meglehető-
sen távol állt a marxi szemléletmódtól. A gazdaságtörténet csak a XIX. 
századi harmadik világban – Oroszországban és a Balkánon –, majd a 
XX. századiban vett elsődlegesen társadalmi-forradalmi orientációt az 
összes többi „társadalomtudományhoz” hasonlóan, s ennek következ-
tében erősen vonzódott Marhoz.

Marx hatása a történelemre

A legtöbb marxista történész történeti érdeklődését nem annyira az 
„alap” (a gazdasági infrastruktúra) vizsgálata kötötte le, hanem inkább 
az alap és a felépítmény viszonyának elemzése. A specifikusan marxista 
történészek száma mindig is relatíve csekély volt. Marxnak a történe-
lemre gyakorolt legjelentősebb hatása azoknak a történészeknek és 
társadalomtudósoknak a munkássága révén érvényesült, akik átvették 
Marx kérdéseit –attól függetlenül, hogy adtak-e e kérdésekre alternatív 
válaszokat vagy sem. Másfelől pedig a marxista történetírás jócskán 
előrelépett ahhoz képest, amilyen Karl Kautsky és Georgij Plehanov5 
idején volt; ezt jobbára annak köszönheti, hogy más tudományágak (ne-
vezetesen a társadalomantropológia) és a Marx gondolatainak hatása 
alatt álló, illetve Marxot kiegészítő gondolkodók, mint például Max Weber6 
munkássága megtermékenyítették.

Nem azért hangsúlyozom e történetírói áramlat általános jellegét, hogy 
alábecsüljem a benne rejlő eltérő álláspontokat vagy az alkotóelemei 



9közötti különbségeket. A történetírás megújítói mind ugyanazokat a kér-
déseket tették fel és ugyanazokat az intellektuális harcokat vívták meg, 
függetlenül attól, hogy inspirációikat a humán földrajzból, a Durkheim-féle 
szociológiából7 és a statisztikatudományból merítették-e, mint Francia-
országban (az Annales-iskola és E. Labrousse munkássága), vagy a 
weberi szociológiából, mint a Historische Socialwissenschaft a Német 
Szövetségi Köztársaságban, vagy a kommunista párt marxista történé-
szeinek munkáiból, akik a történetírás modernizációjának legmeghatá-
rozóbb jelentőségű szereplői voltak Nagy-Britanniában, de legalábbis ők 
voltak e modernizáció legfontosabb folyóiratának alapítói.

Ezek a kutatók akkor is szövetségeseknek tekintették egymást a törté-
netírásban mutatkozó konzervativizmus elleni harcban, ha egymás iránt 
ellenséges politikai vagy ideológiai álláspontot képviseltek, mint mondjuk 
Michael Postan8 és brit marxista tanítványai. A haladás e szövetségének 
klasszikus megtestesülése volt az 1952-ben alapított Past & Present 
című folyóirat, amely meglehetősen nagy befolyásra tett szert a törté-
nészvilágban. Sikerét az adta, hogy az ifjú marxisták, akik alapították, 
nyomatékosan elutasították az ideológiai kizárólagosság elvét, a másféle 
ideológiai indíttatású, fiatal modernizáló történészek pedig hajlandónak 
mutatkoztak arra, hogy melléjük álljanak, mi több, azt is felismerték, hogy 
nem állnak az együttműködés útjában ideológiai és politikai különbségek. 
A haladásnak ez az egységfrontja elképesztő hatékonysággal működött 
a második világháború befejezését követően egészen az 1970-es éve-
kig, illetve a Lawrence Stern által megfogalmazott „a történeti diskurzus 
természetében bekövetkezett széles spektrumú változásokig”. Ez a folya-
mat az 1985-ös válságig tartott, amikor a mennyiségi helyébe a minőség 
tanulmányozása lépett, a makrotörténetet felváltotta a mikrotörténet, a 
strukturális elemzés helyébe a narratíva, a társadalmi elem helyébe pedig 
a kulturális elem került.

Azóta a modernizálásért harcoló koalíció védelembe szorult vissza 
– még az olyan nem marxista komponensek is, mint a gazdaság- és 
társadalomtörténet.

Az 1970-es évekre a történetírás fősodra ilyenformán átalakult – nem 
kis mértékben annak hatására, hogy a marxista gondolkodásban meg-
fogalmazódtak a „nagy kérdések”; ezzel kapcsolatban történetesen 
azt írtam: „Manapság gyakran lehetetlen megmondani, hogy egy adott 
művet marxista vagy nem marxista szerző írt-e, hacsak a szerző nem 
fogalmazza meg nyíltan ideológiai álláspontját… Várakozással tekintek 
azon korszak elé, amikor már senki nem kérdezi meg, hogy egy adott 
szerző marxista-e vagy sem.” De, mint azt ugyancsak szóvá tettem, na-
gyon távol voltunk az ilyen utópiától. Éppen ellenkezőleg állt a helyzet. 
Azóta is egyre nő az igény mindaz iránt, amit csak a marxizmus tud a 
történetírásba integrálni. Manapság nagyobb ez az igény, mint az ko-
rábban hosszú ideig tapasztalható volt. A megnövekedett igény egyrészt 
abból fakad, hogy a történelmet meg kell védeni azokkal szemben, akik 



10 tagadják, hogy képes lenne a világ megértésében segítségünkre lenni, 
másrészt abból, hogy a tudományok terén jelentkező új fejlemények új 
problémaköröket tűztek a történetírás napirendjére.

Módszertanilag az a legjelentősebb negatív fejlemény, hogy egy sor 
akadály épült be a történelemben végbement-végbemenő események és 
a mi befogadói, értelmezői képességeink közé. Sokan már azt is kétség-
be vonják, hogy volna bármilyen valóság, amely objektíve létezik s nem 
pedig a szemlélő teremtette-e különböző és változó célok érdekében. 
Az az állítás is megfogalmazódott, hogy soha nem tudunk áthatolni a 
nyelvi korlátozottság falain, vagyis azon koncepciók korlátain, amelyek 
az egyetlen lehetséges módját jelentik annak, hogy a világról – beleértve 
a múltat is – érdemben beszélhessünk.

Ez a vízió értelmetlenné tenné azt a kérdést is, vajon léteznek-e rend-
szerek és szabályszerűségek a múltban, amelyekről a történészek jelen-
tőségteljes megállapításokat fogalmazhatnak meg. Időközben a kevésbé 
teoretikus hajlamú történészek azt az álláspontot hangoztatják, hogy a 
múlt folyamata túlságosan is esetleges ahhoz, hogy általánosítható vagy 
okszerűen magyarázható lehetne, mivel a történelemben végtelen számú 
lehetőség adott. Azt is mondhatjuk, hogy bármi megtörténhetett vagy 
megtörténhetett volna. Ezek a kijelentések implicite mindenféle tudomány 
ellen hatnak. Nem akarok most foglalkozni azokkal az ennél is triviálisabb 
kíséretekkel, amelyek célja, hogy visszatérjünk a múltbeli gyakorlathoz: 
vagyis oda, hogy egyesek megpróbálják visszavezetni a történelmi folya-
matot a felső politikai vagy katonai döntéshozók köreihez, az eszmék és 
„értékek” teljhatalmához, vagy a történelmi vizsgálódást lefokozni a múlt 
iránt tanúsított empátiára, ami persze fontos, de önmagában elégtelen.

„Az én igazságom éppen annyira érvényes, mint a tied”

A legfőbb, a történetírást közvetlenül politikailag fenyegető veszély 
manapság az „univerzalizmus-ellenesség” vagy más szóval ez a szem-
lélet: „a tényektől függetlenül az én igazságom éppen annyira érvényes, 
mint a tied”. Ez természetesen vonzza a különféle identitáscsoportokkal 
foglalkozó történetírást, amely számára a történelem központi kérdése 
nem az, hogy mi történt, hanem az, hogy hogyan érintették a történtek 
az adott csoport tagjait. Ami az ilyenfajta történelemszemlélet számára 
fontos, az nem a racionális magyarázat, hanem a „jelentés”, nem az, ami 
történt, hanem az, hogy az adott csoport tagjai, akik magukat – vallási, 
etnikai, nemzeti, nemi, életmódbeli vagy egyéb alapon – a csoporthoz 
nem tartozókkal szemben határozzák meg, hogyan éreznek a történelmi 
eseményekkel kapcsolatban.

Az identitáscsoport-történelemre a relativizmus csábítása hat. Számta-
lan okból az utóbbi harminc év az érzelmi alapon eltorzított, óriási tömegű 
történelmi valótlanságok és mítoszok kiművelésének aranykora volt. Ezek 



11némelyike közveszélyes: gondoljunk csak Indiára a BJP9 időszakában, az 
Egyesült Államokra, Silvio Berlusconi Olaszországára, nem is beszélve 
sokféle új nacionalizmusról – akár van mögöttük fundamentalista vallási 
támogatás, akár nincs.

E folyamat végtelen sok hatásvadász elemet és elhanyagolható 
eredményt produkált a nacionalisták, a feministák, a homoszexuálisok, 
a feketék és sok más, a csoporttörténelem peremén létező egységek-
kel kapcsolatban – ugyanakkor a kultúratudományok terén ösztönzött 
is néhány elképesztően érdekes, új történelmi fejleményt, így például 
a „visszaemlékezések újfajta fellendülését eredményezte a modern 
történettudományban”, ahogyan Jay Winter10 e jelenséget leírja, és 
amelynek a Pierre Nora által kiadott, hét kötetes Les Lieux de Mémoire 
[Az emlékezet helyei] (Párizs, Édition Gallimard, 1984–1992) jó példája.

Itt az ideje annak, hogy újra szövetséget kössenek azok, akik hinni 
szeretnének a történelemben mint az emberiség átalakulásának fo-
lyamatára irányuló racionális vizsgálódásban, mert akkor felléphetnek 
azokkal szemben, akik politikai céljaiknak megfelelően szisztematiku-
san eltorzítják a történelmet, meg azokkal a jóval általánosabban vett 
relativistákkal és posztmodernistákkal szemben, akik tagadják e racio-
nális vizsgálódás lehetőségét. Mivel a relativisták és posztmodernisták 
némelyike baloldalinak tekinti magát, ezzel politikailag váratlan módon 
oszthatja meg a történészeket. Úgy vélem, a marxista megközelítés 
az ész frontjának rekonstrukciója folyamatában az egyik szükséges 
komponens, ahogyan az 1950-es és 1960-as években is volt. Valóban, 
a marxista közreműködés talán még jelentősebb ma, mivel a koalíció 
többi résztvevői, például a poszt-braudeliánus Annales és a strukturális-
funkcionális társadalomantropológia által ihletett történészek, hátat for-
dítottak a küzdelemnek. A társadalomantropológiát mint tudományágat 
különösen is érzékenyen érintette a fejvesztett menekülés a posztmo-
dern szubjektivitás irányába.

Az emberiség evolúciós történelme

Míg a posztmodernisták tagadják a történelmi megértés lehetőségét, a 
történészek viszont szinte teljesen figyelmen kívül hagyják, hogy olyan 
új fejlemények születtek a természettudományokban, amelyek az em-
beriség evolúciós történetét megkerülhetetlenül újra napirendre tűzték. 
A természettudományok ezt kétféleképpen érték el.

Először is azzal, hogy az új DNS-elemzés a homo sapiens mint faj 
fejlődésének a korábbinál tudományosan megalapozottabb kronoló-
giáját teremtette meg, és különösen nagyot lendített annak időrendi 
tisztázásán, hogy az írásos források megjelenése előtt hogyan terjedt 
el fajunk eredeti afrikai bölcsőjétől a világ többi részeiben. Ugyanakkor 
elősegítette az ebből következő fejlemények kronológiájának tisztá-



12 zását is. Ezzel egyidejűleg megalapozta az emberiség – földrajzi és 
paleontológiai szempontok szerinti – meghökkentően rövid történetének 
elméletét, és egyszeriben kihúzta a talajt az újdarwinista11 szocio-biológia 
redukcionista magyarázata alól. A kollektív és egyéni emberi életnek 
az elmúlt tízezer évben, vagy pontosabban a megelőző tíz generáció 
életében bekövetkezett változásai túlságosan jelentősek ahhoz, hogy a 
gének adta magyarázaton keresztül is tisztán a darwini fejlődési mecha-
nizmussal magyarázzuk. A változások a kulturális és nem a genetikus 
mechanizmusok révén járulnak hozzá a szerzett tulajdonságok gyorsuló 
örökléséhez – azt hiszem, Lamarck12 így, az emberi történelem révén 
áll bosszút Darwinon. És cseppet sem segít, ha biológiai metaforákba 
öltöztetjük a dolgot – „mémeket”13 mondunk „gének” helyett. A kulturális 
és a biológiai öröklés nem azonos elvek szerint működik.

Egyszóval, a DNS-forradalom az emberi faj evolúciójának specifikus 
történeti kutatómódszerét igényli. Továbbá a világtörténelemhez is 
racionális keretet biztosít számunkra; mégpedig olyan keretet kínál a 
történelemhez, amely a Földet a maga teljességében teszi meg a tör-
ténelmi kutatások alapegységének, nem pedig a Föld egyik alárendelt 
területét vagy egy tetszőleges partikuláris környezetét állítja vizsgálatá-
nak középpontjába. A történelem a homo sapiens biológiai fejlődésének 
továbbvitele más eszközökkel.

Másodszor pedig, az új evolúciós biológia leszámol a történelem és 
a természettudományok közötti kategorikus megkülönböztetéssel, amit 
már jelentősen meggyengített a természettudományoknak az elmúlt évti-
zedekben tapasztalt szisztematikus „historizációja”. Luigi Cavalli-Sforza, 
a DNS-forradalom egyik multidiszciplináris úttörője így ír: „Intellektuális 
élvezet a tudományágak közötti, sokféle hasonlóságot felfedezni, ame-
lyek egyike-másika hagyományosan a kultúra két, ellentétes oldalához, 
a természettudományhoz és a társadalomtudományhoz tartozik”. Rövi-
den, e fejlemény áthidalja a hamis vitát arról, vajon a történelem egzakt 
tudomány-e vagy sem.

Harmadszor, ez a lépés szükségszerűen visszavezet minket az embe-
riség evolúciójának a régészek és őstörténészek által elfogadott alapvető 
magyarázatához, aminek lényege, hogy fajunk és a környezet közötti 
interakciók módszereit, illetve azt tanulmányozzák, ahogyan az ember 
egyre inkább ellenőrzése alá vonja környezetét. Ez pedig annyit jelent, 
hogy azokat a kérdéseket kell feltennünk, amelyeket Marx fogalmazott 
meg. A „termelési módok” (vagy nevezhetjük, ahogy akarjuk), amelyek 
a termelés technológiájában, a kommunikációban és a társadalomszer-
vezetben – sőt, a haderőben is – bekövetkezett jelentősebb újításokon 
alapultak, döntő jelentőségűek voltak az emberiség evolúciója szempont-
jából. Az innovációk – amint azt Marx is hangsúlyozta – sem a múltban 
nem jöttek létre, sem a jelenben nem születnek maguktól. Az anyagi és 
kulturális erők, illetve a termelési viszonyok nem választhatók el egy-
mástól. Ezek a készen kapott történelmi szituációkban tevékenykedő 



13emberek produktumai („maguk csinálják történelmüket”), igaz, ezek az 
emberek persze nem is légüres térben tevékenykednek – még csak nem 
is a feltételezett racionális számítás légüres terében.

Ugyanakkor a történelem új perspektívái visszavezethetnek bennün-
ket a lényegi, bár a múlt kutatói által tökéletesen soha nem tudatosított 
feladathoz: a „totális történelemhez”. Nem „a minden dolgok történe-
téhez”, hanem a történelemhez mint láthatatlan szövethez, amelyben 
minden emberi cselekedet szála egymáshoz kötődik. Nem a marxisták 
az egyetlenek, akik magukévá tették ezt a célt (hanem például Fernand 
Braudel is), de ők voltak legkitartóbb képviselői, ahogyan azt egyikük, 
Pierre Vilar megjegyezte.14 Marxhoz hasonlóan ő is elutasította „a törté-
nelem különböző részterületei közötti merev felosztást vagy átjárhatatlan 
elkülönítésüket. Az elemzés, természetesen, mindenféle kutatás lényegi 
eleme marad, és a történészszakma nem lehet meg specializáció nélkül. 
Ám a közgazdaságtan önmagában sose fog teljesen számot adni minden 
gazdasági jelenségről, ahogyan a politikaelmélet sem tud minden politikai 
jelenséget magyarázni, és a spirituális szféra elmélete sem ad magya-
rázatot az összes spirituális kérdésre. Minden egyes konkrét esetben a 
probléma mindezek interakcióján alapszik.”

Azon nagy jelentőségű elméleti problémák sorában, amelyeket e 
távlatok fölvetnek, különösen fontos az a kérdés, amely visszavezet 
bennünket az emberi történelem fejlődéstörténetéhez. Ahhoz a konf-
liktushoz, ami egyfelől a neolitikus kortól a nukleáris korszakig ható, a 
homo sapiens átalakulásához hozzájáruló erők, másfelől pedig azok 
között az erők között feszül, amelyek célja az emberi közösségek és 
a társadalmi környezet változatlan újratermelésének és stabilitásának 
fenntartása. A történelemben többnyire a változást gátló erők – bár 
akadnak kivételek – hatástalanították a nyílt végű, bizonytalan kimenetelű 
változásokat. Ma ez az egyensúly egyértelműen egy irányba billent el. 
És ez az egyensúlytalanság, aminek megemésztése meghaladhatja az 
emberiség képességeit, szinte teljes bizonyossággal meghaladja a tár-
sadalmi és politikai intézmények ellenőrző képességét. Talán a marxista 
történészek, akiknek lehetőségük volt reflektálni az emberiség közös, XX. 
századi vállalkozásainak nem szándékolt és nem akart következménye-
ire, legalább segíteni tudnak nekünk abban, hogy megértsük, hogyan 
következett be mindez.
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 A tőke kora. 1848–1875. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1978. (Ford. Zinner 
Judit) [The Age of Capital: 1848–1875. Weidenfeld & Nicolson, 1975];

 A történelemről, a történetírásról. Budapest, Napvilág Könyvkiadó, 2006. (Ford.: 
Göbölyös Magdolna és Pálvölgyi Lídia) [On History. Weidenfeld & Nicolson, 
1997].

 A szerző életművének néhány más fontos darabja:
 Labouring Men. Studies in the History of Labour. Weidenfeld and Nicolson, 

1964;
 Industry and Empire: From 1750 to the Present Day. Pelican, 1968;
 Bandits. Weidenfeld and Nicolson, 1969;
 The Invention of Tradition. Cambridge University Press, 1983;
 Behind the Times: decline and fall of the twentieth-century avant-garde. Thames 

and Hudson, 1998;
 Globalisation, Democracy and Terrorism. Little, Brown, 2007;
 How to Change the World: Tales of Marx and Marxism. Little, Brown, 2011.
2 A beszéd a British Academy és a Past & Present folyóirat Marxist Historiography: 

Alive, Dead or Moribund? c. konferenciájának zárszavaként hangzott el 2004. 
november 13-án. Szerkesztett változata 2004 decemberében jelent meg a Le 
Monde diplomatique angol, francia és német nyelvű kiadásában.

3 Leopold von Rankét (1795–1886) 1914 előtt a meghatározó, akadémikus tör-
ténetíró iskola atyjának tekintették; itt az ellene fellépőkről beszélünk.

4 Lawrence Stone (1920–1999) az egyik legismertebb és legkiválóbb társada-
lomtörténész volt, ő a szerzője többek között a következő könyveknek: The 
Causes of the English Revolution, 1529–1642 (1972); Family, Sex and Marriage 
in England 1500–1800 (1977).

5 A német és az orosz szociáldemokrácia teoretikusai voltak a XX. század elején.
6 Német szociológus (1864–1920).
7 Emile Durkheim (1858–1917) a modern szociológia egyik megalapítója volt.
8  Michael Postan volt a Cambridgei Egyetemen a gazdaságtörténeti tanszék 

vezetője 1937-től.
9 A Bharatija Dzsanata Párt 1999-től 2004 májusáig volt hatalmon.
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10 Az amerikai Yale Egyetem professzora és a XX. századi hadtörténet szakértője, 
különösen az emlékhelyek tárgykörében van otthon.

11 Charles Darwin (1809–1882) volt az a brit természettudós, aki a természetes 
kiválasztódás elvén alapuló fajfejlődés elméletét kidolgozta.

12 Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829), francia természettudós, aki elsőként 
utasította el a fajok állandóságának elméletét, és hitt a szerzett tulajdonságok 
örökölhetőségében.

13 A mémek Richard Dawkins, az egyik vezető újdarwinista szerint az emléke-
zet alapegységei, melyek a kulturális ismeretátadás és megőrzés állítólagos 
vektorai a génekhez hasonlóan, amely utóbbiak a genetikai jellemvonások 
fennmaradásának a vektorai.

14 Lásd főként: Une histoire en construction : approche marxiste et problématique 
conjoncturelle, Párizs, Gallimard–Seuil, 1982.

(Fordította: Baráth Katalin)

(Eredeti megjelenés: Le Monde diplomatique, 2004. december)
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16 GÖRAN THERBORN

Osztály a XXI. században

Számos tetszetős jelző van, amelyet a XX. századra aggathatunk, de 
ha társadalomtörténeti terminológiával akarjuk leírni, akkor egyértelmű-
en a munkásosztály százada volt. A dolgozók, akik nem rendelkeztek 
tulajdonnal, első ízben ekkor váltak tartósan jelentős politikai tényezővé. 
Erre az áttörésre reagált XIII. Leó pápa – a világ legrégibb és legnagyobb 
társadalmi szervezetének vezetője – 1891-es Rerum Novarum kezdetű 
enciklikájában. A pápa rámutatott, hogy az ipar fejlődésének következ-
ménye „a gazdagság felhalmozódása a kisebbség kezében és a többség 
elszegényedése”, ám a korszakra „a munkások fokozódó öntudata és 
szorosabb szerveződése” is jellemző. (Rerum Novarum 1891) A szak-
szervezetek globális szinten megvetették lábukat a nagyipar túlnyomó 
részében, és számos egyéb vállalkozásban is. A munkáspártok jelentős 
– időnként domináns – választási opcióvá váltak Európában és az eu-
rópai országok ausztrálázsiai függelékeiben. Az oroszországi októberi 
forradalom a politikai szerveződés és a társadalmi változás példájaként 
szolgált Kínában és Vietnamban. Nehru Indiája a posztkolonialista orszá-
gok nagy részéhez hasonlóan nyíltan elkötelezte magát egy „szocialista 
jellegű fejlődési modell” mellett. Számos afrikai országban még úgy is 
„munkáspártok” alakításáról beszéltek, mikor az ott élő proletárokkal 
legfeljebb egy-két osztálytermet lehetett volna csak megtölteni. 

Az eredeti május elsejei események 1886-ban, Chicago utcáin zaj-
lottak, de Havannában és több latin-amerikai országban már 1890-ben 
megemlékeztek róluk. A szervezett munkásság – bár többnyire alávetett 
helyzetben tartották – figyelemreméltó erőnek bizonyult mindkét Ameri-
kában. Az Egyesült Államokban a New Deal a felvilágosult liberalizmus 
és az ipari munkásosztály találkozását hozta, amely utóbbi hősies 
harcokban szervezte meg magát a nagy válság éveiben. Meglehet, 
hogy Samuel Gompers neve a New Deal-t megelőző, szűk szakmai 
szerveződésekkel fonódott össze, ám oly félelmetes hatékonysággal 
tárgyalt a mozgalma által képviselt szakképzett munkások érdekében, 
hogy Washingtonban szobrot is emeltek tiszteletére – megelőzve ezzel 
bármely párizsi, londoni vagy berlini munkásvezetőt.1

A kisszámú mexikói munkásosztály nem játszott vezető szerepet az 
ország forradalmában – bár nem volt elhanyagolható sem –, a forradalom 
után az elit mégis komoly energiákat fektetett abba, hogy a szervezett 
munkásságot integrálja a hatalmi gépezetbe. A forradalom időszakának 
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17első elnöke, Venustiano Carranza úgy kovácsolta társadalmi bázisát, 
hogy szövetségre lépett Mexikóváros anarchoszindikalista munkása-
ival (a Casa del Obrero Mundial nevű szervezettel), majd az 1930-as 
években Lázaro Cárdenas kifejezetten munkáspárti jellegű orientációt 
adott az új rend struktúráinak. (Davis 2004, 287–301) Ugyanezt nem-
igen mondhatjuk el a brazíliai Getúlio Vargas „Új Államáról”, ám annak 
legitimitását részben mégis egy sor progresszív munkaügyi törvény 
adta. Argentínában a munkások mozgósítása – amelyet jellemzően a 
trockista militánsok vezettek – segítette hatalomra Juan Perónt, és ez 
garantálta, hogy a szakszervezeti mozgalomnak – de legalábbis a veze-
tőinek – azóta is komoly szerep jut a perónista mozgalomban. A bolíviai 
bányászoknak kulcsszerepük volt az 1952-es forradalomban, és amikor 
az 1980-as években az ónbányászat válságba került, a másutt munkát 
keresők szervezkedési tapasztalatai fegyelmezett kádereket adtak Evo 
Moralesnek és a kokatermelők általa vezetett szakszervezetének. 

Azonban a munkásosztály központi szerepének talán éppen a függet-
len munkásszervezetek legfanatikusabb ellenségei, a fasiszták szentelték 
a legnagyobb figyelmet az elmúlt században. A korporativizmus elképze-
lése létfontosságú volt Mussolini Olaszországának: a munka és a tőke 
egy táborba olvasztása valójában azt jelentette, hogy a munkásságot 
a tőke és az állam által felügyelt karámba terelték. Hitler mozgalma 
Német Nemzetiszocialista Munkáspártnak titulálta magát, és a náci Né-
metország volt – a Szovjetunió után, Svédországot megelőzve –, amely 
hivatalos ünneppé tette május elsejét, mint „A Német Munka Napját”.  
A huszadik század első nyolc évtizede során a munkásosztályt nem le-
hetett leírni vagy figyelmen kívül hagyni. Ha valaki nem állt az oldalukon, 
akkor szigorú ellenőrzés alatt kellett tartania a munkásságot. 

A munkások nem csupán a baloldali avantgárd művészei számára 
váltak hősökké és modellekké Brechttől Picassóig, hanem olyan konzer-
vatívabb alkotók számára is, mint a belga szobrász Constantin Meunier, 
aki számos szobrot alkotott a különféle munkákat végző emberekről, 
és nagyléptékű szobrát, „A Munka Emlékművét” alkotója halála után a 
király jelenlétében leplezték le. Németországban az író és hivatalnok 
Ernst Jünger A munkás címen 1932-ben egy figyelemreméltó esszében 
jósolta meg a harmadik rend uralmának (Herrschaft) végét, amelyet „a 
munkás uralma vált fel, a liberális demokráciát a munkás- vagy állami 
demokrácia”. (Jünger 1982, 312)

Bár a munkásosztály évszázada kétségkívül vereséggel és kiábrándu-
lással ért véget, tartós eredményeket is hagyott maga után. Ezek egyike 
a demokrácia mint univerzális politikai modell, amelynek megsértéséhez 
különleges felhatalmazásra van szükség. A demokratikus reform legfőbb 
propagandistája a szociáldemokrata munkásmozgalom volt, amely eb-
ben chartista elődjét követte. 1918 előtt a legtöbb liberális és az összes 
konzervatív meggyőződéssel vallotta, hogy a demokrácia nem fér össze 
a magántulajdon védelmével, és szigorúan korlátozni akarták a válasz-
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18 tójogot és a parlamentek jogait. (Therborn 1973, 103) A globális emberi 
jogok hitelét megnövelte, amikor a fasizmust legyőzte a kommunisták, 
a liberálisok, a szociáldemokraták és a konzervatívok – mint például 
Churchill és de Gaulle – kontinenseken átívelő népfrontja; hogy – bár ez 
hosszabban elhúzódó folyamat volt – megbuktak az ellenforradalmi kato-
nai diktatúrák; hogy Dél-Afrikában és az Egyesült Államokban megszűnt 
az intézményesített rasszista megkülönböztetés. A bérmunkások joga a 
szervezkedésre, a kollektív alkukra szintén a háborút követő konjunktú-
ra fontos eredménye volt. Bár mostanában az Egyesült Államokban és 
Nagy Britanniában a konzervatív erők fokozatosan erodálják ezeket az 
eredményeket, ám azok időközben világszerte elterjedtek, megjelentek 
az egykori afrikai és ázsiai gazdasági érdekszférákban és továbbra is 
erősek Latin-Amerikában és Európa nagy részén. 

A huszadik századot nem érthetjük meg, ha nem fogjuk fel teljesen a 
két nagy forradalom, az orosz és a kínai jelentőségét, amelyek hatása 
igen jelentős volt Kelet-Európában, a karibi térségben, Kelet- és Közép-
Ázsia jelentős részén is – arról nem beszélve, hogy mekkora hatásuk volt 
a nyugat-európai munkásmozgalmakra és szociális politikákra. E forra-
dalmak értékelése persze politikailag ellentmondásos, és – tudományos 
szempontból – némileg korai is. Kétségtelen: brutális elnyomást hoztak, 
az arrogáns modernizáló kegyetlenség olyan epizódjait, amelyek súlyos 
szenvedéseket okoztak, így például a Sztálin és Mao uralma idején 
dühöngő éhínségeket. 

Geopolitikai eredményeik is vitathatatlanok – bár ezek baloldali 
szempontból nemigen tekinthetők teljesítményük pozitív hozadékának. 
A hanyatló, elmaradott Oroszországból, amely 1905-ben a japánoktól, 
1917-ben pedig a németektől szenvedett vereséget, lett a Szovjetunió: 
az az állam, amely legyőzte Hitlert, és a világ második számú szuperha-
talmává fejlesztette magát, és egy időben úgy tűnt, komoly kihívója lehet 
az Egyesült Államok primátusának is. A kínai forradalom a „Középső Biro-
dalom” másfél évszázadnyi sorvadására és megaláztatására tett pontot, 
hogy Kínát előbb globális politikai erővé, majd a fejlődés kapitalista útjára 
lépve a második számú gazdasági világhatalommá tegye. 

Ezek a huszadik századi forradalmak legalább négy igen fontos prog-
resszív örökséget hagytak a világra. Először is, az általuk támasztott 
kihívásnak központi szerepe volt a kapitalista világháborút követő refor-
mokban: a japán, tajvani és dél-koreai földbirtokok redisztribúciójában, a 
nyugat-európai szociális jogok fejlődésében, illetve a Latin-Amerika szá-
mára meghirdetett Szövetség a Haladásért program keretében megva-
lósított reformokban. Mindezeket a kommunista fenyegetés ösztönözte. 
Másodszor, egy saját ideológiával rendelkező rivális hatalmi blokk léte 
komoly szerepet játszott az euró-amerikai rasszizmus és kolonializmus 
meggyengülésében. Eisenhower nem küldött volna szövetségi csapa-
tokat, hogy Arkansasben kierőszakolja a deszegregációt, ha nem lett 
volna számára fontos a Moszkvával szemben vívott propagandaháború 
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19megnyerése. Két évtizeddel később a kubai csapatok verték vissza az 
Angola meghódítására törő Dél-Afrikát, és az apartheid rezsimet nem 
lehetett volna sikeresen elszigetelni a nélkül az árnyék nélkül, amelyet a 
Szovjetunió vetett a globális politikára. 

Harmadszor, bármit mondjunk is vezetőinek kegyetlen önkényuralmá-
ról, a kommunista mozgalom rengeteg önfeláldozó, elszánt militánst ne-
velt ki a világ minden sarkában. Megrögzött Sztálin- vagy Mao-imádatuk 
ellenére sokszor ők bizonyultak a szegények és elnyomottak legjobb – ha 
nem egyetlen – barátjának. Ez az állandó elkötelezettség igényt tarthat 
minden haladó ember tiszteletére. Végül, bár ennek jelentősége már 
kérdésesebb, van olyan szervezeti örökség is, amely továbbra is a mo-
dern világ egyik tényezője maradt. Noha a két nagy forradalom országa 
nem az ígéret földje immár, ám még mindig alapvető a szerepük egyfajta 
geopolitikai sokszínűség megőrzésében (ideértve a posztkommunista 
Oroszországot is). Az pedig, hogy néhány ország 1989–1991 után is 
kommunista vezetés alatt maradt, azt eredményezi, hogy a szocialista 
opció bizonyos mértékig még mindig nyitva maradt. Ha a Népköztársa-
ságban úgy gondolnák, hogy Kína nemzeti érdekeit jobban képviseli a 
szocialista gazdaság, vagy a kapitalista úton tovább haladva veszélybe 
kerülhet a társadalmi kohézió, még mindig megvan a hatalmuk és meg-
vannak a forrásaik egy irányváltáshoz. 

A kommunista pártoknak és utódaiknak sok országban van még be-
folyásuk. A kommunizmus látványosan jelen van az indiai politikai szín-
téren, noha egymással versengő csoportosulásokra oszlik: a maoisták 
a törzsi területeken folytatnak gerillaháborúkat, míg India Kommunista 
Pártja (marxisták) még csak most tér magához komoly választási ku-

Kiskapus, Erdély, 2003
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20 darcai után, miután korábban Keralában és Nyugat-Bengáliában már 
az állami szintű vezető szerepet is megtapasztalta. Jelentős pártok 
működnek Görögországban, Portugáliában, Japánban, Chilében és 
a Cseh Köztársaságban. A görög és a portugál kommunisták komoly 
szerepet játszottak a munkásosztály mozgósításában az euróövezet 
gazdasági megszorításai ellen, míg az egykori eurokommunisták ve-
zette SYRIZA-koalíció szoros másodikként végzett a 2012 júniusában 
megtartott görög választásokon. Az európai kommunista hagyományok 
egyik leginnovatívabb gyümölcse a németországi Die Linke, amelyben 
reformkommunisták és baloldali szociáldemokraták egyesültek, de van 
még számos más, említésre méltó posztkommunista formáció is a Svéd 
Baloldali Párttól a Cipruson hatalomra került AKEL-ig. 

Az ANC-vel szövetéges Dél-Afrikai Kommunista Párt része a kormá-
nyon lévő tömörülésnek, a brazil kommunisták kisebbik kormánypártként 
működnek, ahogyan nemrégiben még az indiai kommunisták is ekként 
működtek. A Pinochet-puccsal kezdődő közel negyven éves szünet után 
a chilei kommunisták is visszatértek a parlamentbe. A 2011-es Arab  
Tavasz lehetővé tette, hogy ismét megjelenjenek a kommunista tradíció-
ban gyökerező baloldali csoportosulások, bár ezek az arab országokban 
még a politikai élet peremén helyezkednek el. Ugyanakkor az indonéziai 
demokrácia újjászületése nem eredményezte a kommunista párt feléle-
dését, amelyet 1965-ben a század egyik legvéresebb politikai mészárlása 
során vertek szét – ez a vérengzés arányaiban vélhetőleg felülmúlta az 
1937–1938-as sztálini tisztogatásokat is. Másutt a kommunista hagyo-
mány figyelemreméltó sebességgel párolgott el 1989 után, az egykori 
pártok a konzervatív nacionalizmus felé fordultak – mint Oroszországban 
és a közép-ázsiai köztársaságokban – vagy jobboldali szociáldemokra-
tákká váltak, mint Lengyelországban vagy Magyarországon. Az olasz 
kommunisták úgy találták, hogy még a „szociális” szó is túl baloldali az 
ízlésüknek, s amerikai mintára mindenféle jelző nélkül Demokrata Párttá 
nevezték át magukat. 

A huszadik századi munkásmozgalom reformista szárnya szintén 
tartósnak bizonyuló örökséget hagyott maga után, amelyből ma a leg-
több európai ország kormánypártjai is táplálkoznak. A szakszervezeti 
mozgalom valóban globális lefedettséget ért el – ez egy évszázada még 
nem volt így –, bár Nyugat-Európán kívül csak korlátozottan hatol be a 
társadalomba; kivételnek számítanak az olyan erős szakszervezetek, 
mint amilyenek Brazíliában, Argentínában vagy Dél-Afrikában működ-
nek. A szociáldemokrata és munkáspártok fennmaradtak, sőt, gyakran 
nagyobb választói hátterük van, mint a múlt század elején. Néhány új 
területet is meghódítottak Latin-Amerikában és Afrika egyes országaiban. 
Ám a Szocialista Internacionálé gyakorta úgy toborzott új tagokat, hogy 
mindent feladott, ami alapelveire emlékeztetett, és olyan valószínűtlen 
progresszívek politikai masinériáit fogadta be soraiba, mint Laurent 
Gbagbo vagy Hoszni Mubarak. 
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21A modern, balközép szociáldemokrácia bizonyos területeken még mindig 
a progresszió motorja lehet, ilyen például a nők, a gyermekek vagy a mele-
gek jogainak támogatása. Ám a gazdaságpolitika terén pártjai alapvetően 
kapituláltak a liberalizmus ilyen vagy olyan válfaja előtt. Eredeti bázisukat, a 
munkásosztályt a társadalmi változások a margóra szorították és erodálták. 
A jelenlegi európai válság során a szociáldemokrata pártok teljesítménye a 
középszerű igyekezettől a teljes zavarodottságig terjedő skálán mozgott. A 
huszadik századi reformizmus legfontosabb eredménye a jóléti állam – a 
polgári társadalmi jogok állama – volt. Ez most állandó ostrom alatt áll, és 
védelme igen gyenge. Romney csapongó kampányának egyik állandó 
eleme volt az európai stílusú „kiváltságok” kárhoztatása. A brit konzerva-
tívok és a New Labour egyként igyekeztek aláásni a brit jóléti államot az 
elmúlt évtizedekben, bár még kell néhány kormányzati ciklus ahhoz, hogy 
az egész erődítményt a földig rombolhassák. A NATO-országokban a jóléti 
állam kapott néhány komoly pofont, különösen ott, ahol még amúgy is 
gyenge lábakon állt, ám teljesen nem fogják kiütni. Sőt, politikai alapelvei 
globális kiterjedést kaptak, visszhangot vertek Kínában és más ázsiai 
országokban, míg Latin-Amerika nagy részén megerősítették állásaikat. 
Úgy tűnik, Kína és Indonézia jóval hamarabb fogja bevezetni az általános 
társadalombiztosítást, mint az Egyesült Államok.

A vereség magyarázata

Látható, hogy a huszadik századnak akadnak tartósnak bizonyult prog-
resszív eredményei is. Ám meg kell értenünk azokat a vereségeket is, 
amelyeket a baloldal az évszázad végének közeledtével elszenvedett. A 
domináns euro-amerikai gondolkodásmód nem képes megmagyarázni, 
hogy miért is bizonyult oly sikeresnek a kapitalista ellenforradalom. Marx 
megjósolta, hogy a hatalom és a termelési viszonyok közötti összeütkö-
zések egyre élesebbek lesznek, lévén az előbbi mindinkább társadalmi 
jelleget ölt, míg az utóbbi magánjellegű és kapitalista marad. Ez volt a 
marxi Nagy Dialektika, amely apokaliptikus cirádáitól eltekintve helytál-
lónak bizonyult. A tömegkommunikáció, a közlekedés, az energia és a 
stratégiai jelentőségű természeti erőforrások a tisztán kapitalista szférá-
ból állami tulajdonba vagy közhatalmi ellenőrzés alá kerültek. Az egyes 
kormányok ideológiai színezete kihatott ugyan e folyamatok formájára, 
ám tartalmára csak alig. Az oktatásba és a kutatásba fektetett közberu-
házások a gazdasági versengés alapvető elemei lettek. Ez az Egyesült 
Államokban a katonai kiadások keretébe illeszkedett, ahol – többek között 
– olyan eredményeket hozott, mint a GPS vagy az internet. 

Az 1970-es évek a huszadik századi munkásmozgalom nagy fellen-
dülését hozták a szakszervezeti militancia terén – ekkor történt, hogy a 
brit bányászszakszervezet megbuktatta Edward Heath kormányát –, és 
abban is, hogy a radikális gondolatok behatoltak a mainstream gondolko-
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22 dásba. A svéd szociáldemokraták bérmunkás alap felállítást javasolták2, 
a francia baloldal pártjai pedig meghirdették a Közös Programot, amely 
gyökeres nacionalizálást és „a kapitalizmussal való szakítást” sürgetett. 
Kevesen vették észre, hogy ez már a hanyatlást megelőző tetőpont volt. 
A nemrég elhunyt Eric Hobsbawm – mint 1978-as előadása (The Forward 
March of Labour Halted? – Megtorpan-e a Munkáspárt menetelése?) mu-
tatta – egy volt e kevesek közül. (Hobsbawm 1978).3 Az új korszakra még 
rá kellett ütni a politikai pecséteket, azok azonban már nem bizonyultak 
tartósaknak: Thatcher és Reagan 1979–1980-ban megnyerték a válasz-
tásokat, 1983-ban a Mitterand-kormány behódolt a neoliberalizmusnak, 
és a svéd szociáldemokraták is feladták a Meidner-tervet. 

A Nagy Dialektikát felfüggesztették, sőt, visszájára fordították. A neo-
liberalizmus nem egyszerűen ideológiai kérdés volt; ahogy a marxisták 
előre jelezhették volna, komoly anyagi alapjai voltak. A financializálás – 
egy sor új fejlesztés, így a tőkeáramlás liberalizálása, a hitelek terjedése, 
a digitális kereskedelem és a tőke behatolása a társadalombiztosítási 
és nyugdíjalapokba – a koncentrált magántőkék hatalmas mennyiségét 
eredményezték, amelyek jócskán túlterjedtek az új pénzügyi kaszinókon. 
2011 nyarán az Apple már több likvid tőkével rendelkezett, mint az Egye-
sült Államok kormányzata. Az elektronikai forradalom lehetővé tette a 
magáncégek menedzselését a távolból is, új, globális áruforgalmi láncok 
alakultak ki, felbomlasztva a régi méretgazdaságosság formáit. Ebben a 
megváltozott környezetben a privatizáció és a piacosítás vette át a naci-
onalizálás és a reguláció helyét a kormányzati politikák középpontjában. 

A Nagy Dialektika mellett beszélhetünk egy Kis Dialektikáról is, 
amely azt jósolta, hogy a kapitalista fejlődés hatására a munkásosztály 
megerősödik, és egyre hevesebben száll szembe a tőkével. Ám ez is a 
visszájára fordult, ahogy a gazdag országok dezindusztrializálódtak. Itt 
kell rámutatnunk arra a korszakos jelentőségű strukturális átalakulásra, 
amelynek hatására az ipar súlya csökkent a fejlett kapitalizmusban.  
E folyamat éppen a munkásmozgalom erejének csúcspontja előtt vette 
kezdetét. Az ipari termelés ekkor lépett túl Euro-Amerikán. Az új ipari 
központokban – mindenekelőtt Kelet-Ázsiában – a Kis Dialektika csak ke-
véssé mutatkozott. Ám ma már megfigyelhetjük hatásait, amelyek először 
Dél-Koreában váltak láthatóvá az 1980-as években, ma pedig már egész 
Kínára kiterjednek – bár ott a munkások szerveződése és tiltakozása 
jobbára még lokális jellegű, s a kínai munkabérek és munkakörülmények 
jelentős javulásnak indultak. 2002-re Kínának kétszer annyi ipari munká-
sa volt már, mint a G7 államoknak együttvéve. (Banister 2005) 

Nemzetek és osztályok

Némileg ironikus, hogy úgy beszélhetünk a huszadik századról, mint 
amely a munkásosztályhoz kapcsolódik. Míg a munkásosztály harcai-
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23nak eredményeként a század a nemzeteken belül az osztályok közötti 
kiegyenlítődés kora volt, ugyanakkor globális léptékben a maximumra 
nőttek a nemzetek közötti különbségek. A „fejletlenek fejlődése” a ti-
zenkilencedik és a huszadik század folyamán azt jelentette, hogy az 
emberek közötti egyenlőtlenség mértéke jórészt annak függvénye volt, 
hogy hol élnek. 2000-re a becslések szerint a háztartások jövedelmi kü-
lönbségeinek 80 százalékát az határozta meg, hogy melyik országban 
vannak. (Milanovic 2000, 112)  Ám a XXI. században a nemzetek már 
konvergálnak, míg az osztályok között inkább divergencia figyelhető meg. 

Az elmúlt két évtized kedvezőnek mutatkozott a világ szegény or-
szágai számára. Ázsia gazdasági motorjai – Kína, India és az ASEAN-
tagállamok – az átlagosnál kétszer nagyobb gazdasági növekedést pro-
dukáltak. 2001 óta a Szaharától délre fekvő Afrikai országok – amelyek 
a huszadik században oly tragikusan hátra szorultak – gyorsabban nö-
vekedtek a világátlagnál és a „fejlett gazdaságoknál”. 2003 óta általában 
a latin-amerikai országok növekedési mutatói is jobbak voltak a fejlett 
országokéinál. A posztkommunista Kelet-Európa kivételével a „felemel-
kedő és fejlődő gazdaságok” az angolszász bankválságot is könnyebben 
viselték, mint a gazdag államok. Ebben az esetben véleményem szerint 
olyan történelmi fordulat tanúi lehetünk, amely nem csak a geopolitikára 
terjed ki, hanem az országok közötti egyenlőtlenségek feltételeire is.  
A transznacionális egyenlőtlenség általánosan csökkenő tendenciát 
mutat, bár a gazdagok és a legszegényebbek közötti szakadék továbbra 
is növekszik. Ám az országokon belüli egyenlőtlenség egészében nö-
vekszik – de közel sem egyenletesen, ezért a tények megsértése nélkül 
nemigen beszélhetünk a „globalizáció” vagy a technológiai változás 
valamiféle univerzális logikájáról. 

Ezzel párhuzamosan az osztály-hovatartozás ismét, sőt, még inkább 
az egyenlőtlenségek faktora lett. Ez a trend az 1990-es években erő-
södött meg, amikor Kínában és a posztszovjet országokban párhuza-
mosan mélyültek el a jövedelemkülönbségek, míg a rurális Indiában 
visszájára fordult az addig érezhető trend, amely a jövedelmek lassú 
kiegyenlítődése felé mutatott. Latin-Amerikában Mexikó és Argentína 
a neoliberalizmus csapásai alatt nyögött. Egy IMF-tanulmány szerint 
az egyetlen csoport, amely az 1990-es években világszerte képes volt 
növelni jövedelmi részesedését, a népesség legtehetősebb egyötöde 
volt, mind a gazdag, mind pedig a szegény országokban. (IMF 2007, 37)  
A többi négyötöd a vesztesek közé tartozott. A legfontosabb változások 
a jövedelmi skála csúcsán mentek végbe. 1981-től 2006-ig az Egyesült 
Államokban a népesség leggazdagabb 1 ezreléke 6 százalékkal növelte 
részesedését az összjövedelemből; a legfelső egy százalék fennmaradó 
része pedig négy százalékkal. A legfelső tíz százalék utánuk következő 
9 százaléka némileg emelte vagy megtartotta részesedését, míg a né-
pesség kilenctizede vesztett jövedelemarányából. (IHT 2011) A 2008–
2009-es válságot követő szerény fellendülés idején a leggazdagabbak 
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24 megdöbbentő módon az Egyesült Államok népessége összbevételének 
93 százalékával rendelkeztek. (IHT 2012)

Ugyanezek a trendek érvényesülnek Kínában és Indiában is, bár a 
felső 1 százalék részesedése az összjövedelemből ezekben az orszá-
gokban még jóval alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban: mintegy 
10 százalék Indiában és 6 százalék Kínában (adózás előtt). (Atkinson – 
Piketty, 2010, 46.) Az indiai „csoda” nemigen jelentett bármit is az indiai 
gyerekek legszegényebb egyötödének, akiknek kétharmada alultáplált 
volt – 2009-ben csakúgy, mint 1995-ben. A gazdaság gyors növekedése 
az egykori harmadik világban a XXI. század első évtizedében nemigen 
befolyásolta a globális éhínséget: az alultáplált emberek száma 2000 és 
2007 között 618 millióról 637 millióra nőtt, és az élelmiszerárak tovább 
növekednek. (UN Report 2011) A skála másik végén a Forbes magazin 
annak örvendezett 2012 márciusi számában, hogy a dollármilliárdosok 
osztálya soha nem látott méretűvé növekedett: 1226-an tartoztak ide, 
köztük 425 amerikai, 95 kínai és 96 orosz, vagyonuk összesen 4,6 billió 
dollár volt, ami felülmúlta Németország GDP-jét. (Forbes 2012) Nem 
állíthatjuk, hogy ez a fejlődés elkerülhetetlen lett volna. Latin-Amerika, 
amely sokáig a világ leginkább egyenlőtlen társadalmainak régiója volt, 
ellenkező irányú fordulatot tett, és ma az egyetlen olyan terület, ahol 
az egyenlőtlenségek csökkenő tendenciát mutatnak. (CEPAL 2010; 
Cornia – Martonaro 2010; UNPD 2010) Ez a katonai rezsimek és civil 
utódaik neoliberalizmusára adott népszerű válasz, azokra a megszorító 
politikákra, amelyeket Brazília, Argentína, Venezuela és más országok 
követtek az elmúlt évtizedekben. 

A nemzeti határokon belüli osztályok összehasonlításának másik mód-
ja az Emberi fejlettségi index (Human Development Index, HDI), amely 
magában foglalja a jövedelmet, a születéskor várható élettartamot és az 
oktatást – ez hősies és igen komplikált számítás, számos vaskos hiba-
lehetőséggel. Mindazonáltal használható benyomást kaphatunk belőle a 
világon tapasztalható egyenlőtlenségekről. Az Egyesült Államokban élők 
legszegényebb egyötödének indexe kisebb, mint a bolíviai, indonéziai 
vagy nicaraguai leggazdagabb egyötödé; alatta marad a brazilok és a 
peruiak 40 százalékának, és nagyjából egy szinten van a kolumbiai, 
guatemalai és paraguayi társadalom második legszegényebb ötödével. 
(Grimm et al. 2010) Az osztályok jelentősége valószínűleg más okoknál 
fogva is növekszik, mint az országok közötti gazdasági konvergencia. 
A rasszok és a nemek közötti egyenlőtlenségek, bár távolról sem tűn-
tek le, némileg veszítettek jelentőségükből – ennek fontos etapja volt 
az apartheid bukása Dél-Afrikában. Ez az ország az intézményesített 
rasszizmus megszüntetése után napjainkban az osztálypolarizáció egyik 
legdrámaiabb példáját mutatja. A Világbank közgazdászainak becslése 
szerint a háztartások közötti globális jövedelmi egyenlőtlenségek Gini-
együtthatója az új évszázad kezdetekor 0,65 és 0,7 közé esett. Ám 
2005-re csak Johannesburg városát nézve már 0,75 volt az együttható. 
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25(Milanovic 2012; UN Habitat 2008) A hibalehetőségeket figyelembe véve 
is azt látjuk, hogy egyetlen városban annyi egyenlőtlenség halmozódott 
fel, mint az egész bolygón összesen. 

Az osztályok és az osztálykonfliktusok két konfigurációban jelentkez-
nek a XXI. században, és ezek egyként nem-európaiak, gravitációs 
pontjaik jócskán délre esnek a NATO-országoktól. Az egyiket vélhetőleg 
a középosztályok reményei és sérelmei fogják ösztönözni. A másik a 
munkásosztályban és általában a legkülönfélébb népi osztályokban fog 
gyökerezni – inkább a plebejusokban, mint a proletárokban. Mindkét 
konfigurációban két fejlődési pályát feltételezhetünk. 

A középosztály százada előtt állunk?

Létezik olyan felfogás, miszerint a XXI. század már most is a globális 
középosztály századának alakját ölti. A múlt század munkásai kikoptak 
az emlékezetből; a proletariátus által vezetett projektum, amelynek 
célja az egyetemes emancipáció volt, átadta helyét a középosztálybeli 
státuszra való egyetemes törekvésnek. Dilma Roussef, az egykori 
gerilla, aki Lulát váltotta Brazília elnöki székében, azt mondta, hogy 
„Brazíliát a középosztály országává” akarja átalakítani. (Leahy 2012)4 
A globális perspektívákat felmérő 2012-es tanulmányában az OECD „a 
fejlődő középosztályok támogatásának” szükségességéről beszélt, míg a  
Center of Global Development részéről Nancy Birdsall a „nélkülözhetetlen 
középosztályt” emlegetve azt állította célként a politikák alakítói elé, hogy 
a „szegénypárti növekedést” „középosztálypárti növekedéssel” váltsák 
fel. (OECD 2011, 103; Birdsall 2010)

A társadalmi rétegeknek állítólagos centrális jellegük ellenére szám-
talan, alaposan eltérő definíciójuk van. Nézzünk most három kísérletet 
körvonalazásukra: egyik sem perdöntő, de mindhárom elgondolkodtató. 
A Világbanktól Martin Ravallion a fejlődő országok középosztályát a 
2 dolláros és 13 dolláros napi bér közötti sávban helyezi el; az első a 
Világbank saját számítású szegénységi küszöbe, míg a második az 
Egyesült Államoké. Alapos növekedést lát e „középosztály” létszámában, 
amely számításai szerint 1990-ben még csupán egyharmada, 2005-ben 
már csaknem fele volt a fejlődő országok népességének – ez abszolút 
értékben 1,2 milliárd fős növekedést jelent. A kínaiaknak csaknem két-
harmada, míg a dél-ázsiai és fekete-afrikai országokban élők csupán 
egynegyede tartozik ide. (Ravallion 2010) Nancy Birdsall, aki a liberális 
politika szempontjából vizsgálja a középosztályt, magasabbra, a tízdollá-
ros napibérhez teszi a lécet. Világosan megkülönbözteti a középosztályt 
a gazdagok rétegétől: a középosztálybeli jövedelemnek alatta kell marad-
nia az adott ország leggazdagabb öt százalékának jutó jövedelemnek. 
Ebben az értelemben a rurális Kínának egyáltalán nincs említésre méltó 
középosztálya, és ugyanez áll Indiára, Pakisztánra, Bangladesre és 
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26 Nigériára is. Kína városaiban 3 százalék esik e kategóriába, Dél-Afriká-
ban 8 százalék; Brazíliában ez már 19, míg Mexikóban 28 százalékra 
emelkedik, hogy azután az Egyesült Államokban érje el 91 százalékos 
csúcsát. (Birdsall 2010 App.)

A  nélkülözés kérdésével foglalkozó, kiemelkedő közgazdászok, Abhijit 
Banerjee és Esther Duflo olyan nézőpontot kínálnak, amelyet egy 13 or-
szág – köztük Tanzánia, Pakisztán és Indonézia – háztartásaira kiterjedő 
nemzetközi felmérésre alapoznak. Azokra koncentrálnak, akiknek napi 
bérük 2 és 10 dollár közé esik, s felteszik a kérdést, hogy mi is sorolja 
őket a középosztályhoz. Leginkább figyelemreméltó az a megállapításuk, 
miszerint ez a „középosztály” megtakarításaiban vagy fogyasztásában 
semmivel sem vállalkozóbb jellegű, mint a szegények, akik a 2 dolláros 
küszöb alá szorulnak. Esetükben sokkal inkább az a legfontosabb meg-
különböztető jegy, hogy biztos, fizetett munkájuk van. (Banerjee – Duflo 
2007) Ennek alapján azt is mondhatnánk, hogy sokkal inkább egy stabil 
munkásosztálybeli pozíciójuk van, mintsem egy ködös középosztályhoz 
tartoznának. A brazil kormány előszeretettel hangsúlyozza a középosz-
tály sérülékenységét, amelyet, úgymond, mindig az a veszély fenyeget, 
hogy visszacsúszik a szegénységbe, és ezért különleges figyelmet és 
támogatást igényel. (Paes de Barros et al. 2011) Ázsiában – különösen 
Kelet-Ázsiában – ugyanez a figyelem már korántsem ilyen evidens. 

Kínában a középosztály vagy -réteg már az 1990-es évek óta a szakér-
tők és a média vitáinak középpontjában áll. Ezt megelőzően még beszélni 
is tilos volt a középosztályról, és vannak, akik még ma is úgy vélik, hogy 
egyfajta „ideológiai nyomás” hátráltatja annak teljes társadalmi legitimá-
cióját. (Zhou 2008, 24) A kínai szakemberek manapság hajlamosak az 
amerikai sztereotípiák alapján idealizálni a középosztályt, és kerülik a 
koncepció kritikus értelmezését. Ezt az osztályt tekinti a kínai média saját 
első számú célközönségének – és ezt a médiát leginkább azok az ameri-
kai minták inspirálják (a Vogue-tól a Business Weekig), amelyek Kínában 
maguk is széles körben hozzáférhetők. (Jin 2012) Vannak, akik a stabilitás 
és mértéktartás garanciáját látják a középosztályban az elkövetkező évek 
során. Néhány figyelmes kommentátor mindazonáltal rámutatott, hogy 
éppen a növekedő jövedelemkülönbségek jelentik ennek az új közép-
osztálynak az alapjait: Kína ma Ázsia legegyenlőtlenebb országa, ahol a 
Gini-együttható az 1960-as években mért 0,21-ről napjainkra már 0,46-ra 
növekedett. (Zhou – Chen 2012, 52) Indiában szintén szembeötlő mértékű 
volt a középosztály fogyasztásának növekedése a gazdasági liberalizmus 
felívelésekor, és a fellendülésre való törekvés, amelyet a hindu jobboldal5 
2004-es választási szlogenje, az „India ragyog” is jelzett. Persze Indiá-
ban az ideológiai színtér jóval összetettebb és konfliktusosabb volt, mint 
Kínában. Kritikus hangok is megszólaltak azzal az osztállyal szemben, 
amely, úgymond, „morálisan irányt vesztett, megrögzött materialista és 
szociálisan érzéketlen”. (Varma 1998, 74) Az „India ragyog” kampány 
fordítva sült el, és a Kongresszus Párt alapíthatott ismét kormányt. 
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27Fogyasztás vagy demokrácia?

Egy olyan világban, ahol a munkásosztály és a szocializmus moderni-
tását elavultnak nyilvánították, a középosztály társadalma a lehetséges 
jövő szimbólumává emelkedett. Az észak-atlanti térség fejlett országai 
retrospektíve szinkronizáltak középosztályokat maguknak – holott ez 
egy olyan amerikai fogalom volt, amely valódi sikert soha nem aratott 
Európában. Ennek az utópiának a centrumában a korlátlan fogyasztás 
álma áll, ahol a középosztály veszi birtokba a földeket, autókat, háza-
kat, a fogyasztási javak végtelen sorát vásárolja, s fenntartja a globális 
turizmust. Míg ez a globalizált fogyasztóiság az ökológiailag tudatos 
emberek számára valóságos rémálom volt, az üzletembereknek a nyála 
is kicsordult tőle. A középosztály fogyasztásának az az előnye is meg-
volt, hogy egyfelől megfelelt a gazdagok privilégiumainak, másrészt a 
vágyak elérésének megnyugtató horizontját vetítette a népi osztályok 
elé. Az álomnak viszont volt egy inherensen sötét oldala is: kirekesztő 
volt. Azoknak, akik nem tartoztak a középosztályhoz – vagy nem voltak 
gazdagok –, semmiféle megváltást, semmiféle javakat nem kínált. Ők 
csak „vesztesek” – ahogyan az amerikai Tea Party rikoltozta 2009-ben 
a televízióban –, „csóringerek” vagy éppen „bugrisok”. A fejlett világban 
a közterek „megtisztítása” is jelzi ezt a rosszindulatú tendenciát, ahogy a 
szegények hirtelen azt veszik észre, hogy kirekesztették őket a strandok-
ról, a parkokból, az utcákról és a terekről. Ennek különösen provokatív 
példája volt a fallikus Nemzeti Emlékművel büszkélkedő dzsakartai 
Függetlenség terének elkordonozása, amelyet afféle exkluzív közép-
osztálybeli vidámparkká alakítottak, megfosztva a szegényeket egyetlen 
rekreációs terüktől. (van Leeuwen 2011, 192) 

A liberális média úgy tekint a felemelkedő középosztályra, mint a 
demokratikus reform élcsapatára. Ám az ázsiai középosztályról folyó tu-
dományos vitákban már kevésbé tűnik ilyen megkapónak ezen osztály le-
hetséges politikai szerepe. Az egyik fontos kutatás arra a megállapításra 
jut, hogy „a középosztály hajlamos »pillanatnyi helyzetének megfelelően« 
viszonyulni a reformhoz és a demokráciához”. (Hsiao 2006, 7) Az indiai 
politikai osztállyal szembeni elutasítás azt a ritkán tapasztalható politi-
kai jelenséget eredményezte, hogy a magasabb társadalmi helyzetűek 
körében alacsonyabb volt a választói aktivitás, mint a korábbi „érinthe-
tetlenek” – a dalitok – és a szegények között. A 2004-es választásokon a 
dalitok 63,3 százaléka adta le voksát, míg a magasabb kasztoknál ez az 
arány csak 57,7 százalékos volt. (Jaffrelot 2008, 47) A huszadik század 
szomorú tapasztalataiból a latin-amerikaiak már rájöhettek, hogy semmi 
inherensen demokratikus nincsen a középosztály(ok)ban, és az oda so-
rolható emberek aktívan szembeszálltak a demokráciával Argentínában 
(1955–1982) csakúgy, mint Chilében (1973) és Venezuelában (2002).  
A középosztályok „pillanatnyi helyzetüknek megfelelően” demokratikusak, 
vagy éppen demokráciaellenesek. 
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28 Van még egy olyan középosztályra vonatkozó forgatókönyv, amelyet 
Birdsall futólag érint tanulmányában. Eszerint konfrontáció várható a 
gazdagok és a többiek között, és ebben a középosztály az utóbbiak 
oldalán fontos szerepet fog játszani. Amint azt a Hong Kong-i tudós, 
Alvin So megjegyezte, e tézist a kelet-ázsiai események is alátámaszt-
ják, hiszen a régióban a középosztálybeli szakembereket gyakran ott 
találjuk „az állammal szembeni tiltakozás első soraiban” – az IMF vagy 
az amerikai militarizmus elleni tüntetésekről nem is beszélve. (So 2006, 
32) A tömegek és a középosztályok effajta szövetsége az oligarchiával 
szemben döntő szerepet játszott az 1848-as „népek tavaszában”, amely 
még mindig visszhangot ver a 2011-es felkelésekben a Földközi-tenger 
mindkét partján. Kairóban, Tuniszban, Barcelonában és Madridban a 
középkorú, képzett osztályokba tartozó emberek együtt meneteltek a 
diákokkal és a munkanélküli fiatalokkal. Az első csoportba tartozók nem 
ritkán a másodikba tartozók szülei voltak – ez olyan, nemzedékek közti 
szolidaritást mutatott, amelyet az 1968-as radikálisok soha nem tapasz-
talhattak meg. 

Bár semmiféle demokrácia nem teheti függővé magát a középosztály-
tól, vannak esetek, amikor az autoriter hatalommal szembeni középosz-
tálybeli aktivitás döntőnek bizonyul. A XXI. század eddig legjelentősebb 
középosztálybeli forradalma kétségkívül az egyiptomi volt, akár méretét, 
akár regionális hatását nézzük. Persze egyelőre még korai lenne levonni 
a végső tanulságokat, különösen egy külső szemlélőnek, de néhány 
megállapítást azért megkockáztathatunk. Bár a forradalmat az országon 
kívüli események és erők robbantották ki, ám abban semmiféle szerepe 
nem volt a globális Észak pénzügyi válságának: egy közvetlenül Mubarak 
bukása előtt készült IMF-jelentés kedvező gazdasági fordulatot jósolt 
az országnak. A szikrát a tunéziai felkelés adta. A többi észak-afrikai 
országhoz hasonlóan a felsőoktatás Egyiptomban is alaposan kiterjedt az 
elmúlt években – ideértve a nők oktatását is, amely fokozatosan erodálta 
a hivatalos patriarchátust. Mindazonáltal ez az új, tanult középosztály 
nagyrészt munkanélküli vagy képzettségi szintjük alatt foglalkoztatott 
diplomásokból áll. (Mason 2012; Castells 2012) Ezt nem nevezhetnénk 
afféle egyiptomi Bildungbürgertumnak. 

Ráadásul a politikai rezsim nem egyszerűen csak korrupt és elnyomó 
volt, de nem kínált lehetőségeket sem az új diplomások seregének, sem 
az alulfizetett idősebbeknek. Hazim Kandil hívta fel a figyelmet rá, hogy 
milyen „pöröly-effektusa” volt annak a neoliberális klikknek, amely a le-
hetséges utódként feltűnő Gamal Mubarak körül csoportosult. A nasszeri 
legitimáció maradékait is a privát oligarchák kezére játszották. Maga a 
rezsim vágta el azokat a kötelékeket, amelyek a középosztályt hozzá 
fűzték. (Kandil 2012)

Az 1848-as Európához hasonlóan az egyiptomi munkásosztály is részt 
vállalt a forradalmi folyamatban, de nem vált annak legfontosabb erejé-
vé: a korábbi csatározások – így például a levert 2008-as El Mahalla El 
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29Kubra-i sztrájk – emléke nagyban hozzájárult a tömegek mozgósításá-
hoz. (Mason 2012, 10) Ám az egyiptomi középosztály forradalma hamar 
szembesült saját „Brumaire tizennyolcadikájával”, vagyis azzal a problé-
mával, hogy szakadék tátongott a városokban tömörülő radikálisok és a 
számában sokkal jelentősebb, jórészt konzervatív vidéki lakosság között. 
A választásokon az egyiptomi radikálisok éppúgy vereséget szenvedtek, 
mint francia elődeik másfélszáz évvel korábban. Mindez nem jelenti azt, 
hogy a 2011-es forradalom a visszájára fordult volna – nem jobban leg-
alábbis, mint ahogy III. Napóleon győzelme felszámolta 1848 vívmányait. 
Ám sorsa rámutat arra, hogy milyen gyengeségei vannak a középosztály 
lázadásainak, még legerősebb és legradikálisabb formájukban is. 

Egy-egy limai, nairobi vagy dzsakartai plázában láthatjuk, hogy bekö-
szöntött a globális középosztálybeli fogyasztás korszaka. Ám a liberális 
tudósok és piaci tanácsadók fogyasztásról szőtt álmai nagy részben még 
mindig a jövőbe vetített ábrándok csupán. A politikai stabilitásba vetett 
reményekre az előtérbe kerülő középosztálybeli lázadások cáfoltak rá. E 
lázadó szellem igen eltérő formákban és ideológiákkal felvértezve nyil-
vánult meg: az észak-afrikai forradalmakban; Anna Hazare hadjáratában 
az indiai politikai korrupció ellen; az Egyesült Államok-beli Tea Party-ban; 
a radikális diákok mozgalmát támogató chilei középosztályban. Egy-egy 
országon belül is kialakulhattak rivális középosztálybeli mozgalmak – ez 
történt Thaiföldön, ahol a konzervatív sárgaingeseket a plebejusabb és 
provinciálisabb vörösingesek hívták ki. Nem lesz különösebb meglepetés, 
ha újabb felfordulások tanúi lehetünk majd, ahogy a feldühödött közép-
osztály beláthatatlan következményekkel az utcákra tódul. 

A munkásosztály lehetőségei  

Mintha csak tegnap lett volna, olyan közelinek tűnik az idő, midőn még 
a munkásosztály látszott a társadalmi fejlődés jövőjének – de mégsem 
valószínű, hogy ez a szituáció visszatérjen. Az európai és észak-ame-
rikai indusztriális kapitalizmus, amint azt Marx megjósolta, erőt adott fő 
ellenségének, a munkásmozgalomnak. Ám ez az idő elmúlt. A fejlett 
gazdaságok leépítik az ipart, munkásosztályuk megosztott, vereséget 
szenvedett és demoralizálódott. Az ipari stafétát immár Kína, a világ ipari 
kapacitásának felemelkedő új központja vette át. Ám Kína ipari munkásai 
jórészt még „emigránsok saját hazájukban” a városi és a vidéki születé-
sűeket elválasztó hukou-rendszer miatt. Mindazonáltal a kínai ipari növe-
kedés Marx számításaival egyezően megerősítette a munkásságot, amint 
azt a sztrájkok növekvő száma és a bérek emelkedése is jelzi. A javak 
elosztása feletti társadalmi konfliktus új fordulóját, amely Európából Kelet-
Ázsiába került át, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezzel természete-
sen a kínai hatóságok is tisztában vannak, és munkaügyi törvényekkel 
igyekeznek megzabolázni a féktelen kapitalizmust. Ebből a szempontból 
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30 leginkább a 2008-ban hatályba lépett munkaszerződési törvény méltó a 
figyelemre. Ugyanakkor terjednek a munkásosztály számára felállított 
helyi „szolgáltatási” és „tanácsadó” központok, amelyek közül sokat 
külföldi pénzekből működtetnek. Ezek esetenként a hivatalos szakszer-
vezetekkel vagy a helyi pártbizottságokkal is együttműködnek. Ám ennél 
vélhetőleg jóval gyakoribb, hogy a helyi hatóságok a munkaadókkal szö-
vetkeznek. (Cooke 2011; Cheng – Ngok – Zhuang 2010) Akárhogyan is, 
az új törvények, a kommunista örökség maradványai és az elektronikus 
média terjedése nagyobb mozgásteret kínál a munkásosztály autonóm 
szerveződésének, amely rövid távon nem fogja ugyan megváltoztatni 
Kína társadalmi rendszerét, de talán kedvezőbb feltételeket biztosít a 
munkásoknak a fennálló rendszer keretei között. A kétkezi munkások 
olyan erőt jelentenek, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni a városi 
Kínában, bár számarányukat nehéz pontosan megállapítani. A legvaló-
színűbb számítások szerint a regisztrált népesség egyharmadát tehetik 
ki. (Chunling 2012, 96; Xin 2012, 112) Ám a bejelentett lakóhely nélküli 
munkások több mint egyharmadát teszik ki a városokban koncentrálódó 
teljes munkaerőnek, márpedig közülük a legtöbben kétkezi munkások, 
akik az iparban, az építőiparban vagy az élelmiszerellátás területén dol-
goznak. (Shi 2008; OECD 2007) A két csoport együttesen a kínai városi 
munkásosztály jó felét, kétharmadát teszi ki. Egy erős mozgalom, amely 
e proletariátus körében alakul ki, hatalmas hatással lehet az egész fejlődő 
világra, bár ez nem tűnik túl valószínű forgatókönyvnek. 

Másutt még valószínűtlenebbek az olyan politikai változások, amelyek 
élén munkáspártok állnak – legyenek azok akár reformista, akár forradal-
mi jellegűek. Az indiai ipari munkásság kisebb kínai megfelelőjénél, alig 

Kolozsvár, Erdély, 2008
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31valamivel lépi túl a dolgozók egy hatodát, szemben a kínai egynegyeddel. 
A családi gazdálkodásnak, az egyéni munkának Indiában még komoly 
szerepe van. (Therborn 2011, 182) A rendszeres bért kapók között 
magas, mintegy 38 százalékos a szervezett munkások aránya. (Ferus-
Comelo 2007, 479) Ám ezek a munkások tucatnyi országos léptékű szak-
szervezeti szövetség között oszlanak el, amelyek közül a legerősebbek 
politikai pártokhoz kapcsolódnak. Az indiai szakszervezetek az 1980-as 
években voltak erejük teljében, ám mostanában sorozatos vereségeket 
voltak kénytelenek elkönyvelni India mindkét fő ipari centrumában, a 
bombayi textiliparban és a kalkuttai jutafeldolgozásban. (Sen 1997, 464) 
Az indiai szakszervezetek tovább sántikálnak ugyan, ám nem sikerült 
magukhoz vonzaniuk a dolgozó szegények hatalmas tömegeit. 

Indonéziában Szuharto bukása óta megerősödött a szakszervezeti 
mozgalom, de ezek nagyrészt üzemi szervezetek a hivatalosan elismert 
szektorban – amely csupán a teljes munkaerő egyharmadát foglalkoz-
tatja –, némi affinitással a fehérgalléros dolgozók, így a banki alkalmazot-
tak iránt. A rendes munkaviszonyban állók törvényes jogait megerősítette 
a 2003-ban hatályba lépett munkaerő-törvény. Ám a munkásság messze 
nem a legfontosabb társadalmi tényező, és még a fehérgazdaságban is 
csupán a munkások mintegy egytizede szervezett. Eddig a munkáspártok 
alapítására irányuló minden igyekezet kudarcnak bizonyult. (Ford 2007) 
Május elsejét 2012-ben kilencezer munkás ünnepelte, akiket 16 ezer 
rendőr vett körbe. Az ázsiai ipari fejlődés egyik úttörője, Dél-Korea sem 
valószínű, hogy a huszadik századi Európáéhoz mérhető mozgalmat 
fog kitermelni, bár szakszervezetei nem jelentéktelenek. A hidegháborús 
katonai rezsimek alatt elképesztő mértékű volt a munkások kizsákmá-
nyolása, és ez volt az 1980-as években a demokratikus ellenzék egyik 
legfontosabb gyűjtőtémája is. A szakszervezeti mozgalom is ekkoriban ért 
a zenitjére, a dolgozók mintegy ötöde volt szervezett munkás. Azóta vi-
szont a dezindusztrializáció és a szolgáltatási szektor kiterjedése erodálta 
a szakszervezeteket. (Lee 2011, 28, 55) Az egyik szakszervezeti szövet-
ségnek mindazonáltal sikerült létrehoznia a Demokratikus Munkáspártot, 
amely bekerült a szöuli parlamentbe is. Amikor 2011 decemberében 
utoljára Dél-Koreában jártam, nagy várakozások övezték a baloldali és 
a középbal pártok összeolvadását, ám erre végül nem került sor. 

Az 1917-es forradalmat megvívó orosz munkásosztály nagyrészt elvér-
zett a rákövetkező polgárháborúban, míg a szovjet uralom idején létrejött 
új munkásságot az 1990-es évek kapitalista restaurációja bénította meg. 
Az 1989-es és 1991-es sztrájkhullámok hozzájárultak Gorbacsov buká-
sához, ám a posztszovjet Oroszország még kevesebbet nyújt a munká-
soknak, mint a régi rendszer, és az életkilátások folyamatosan romlottak 
az elkövetkező évtizedben. A kommunista pártnak még mindig van némi 
választói támogatása, de már sokkal inkább egyfajta begyepesedett naci-
onalizmust képvisel, mint bármiféle baloldali ideológiát. Oroszországban 
egyetlen szociáldemokrata szervezetnek sem sikerült gyökeret eresztenie. 
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32 A szakszervezeti szövetségnek továbbra is rengeteg tagja van, ám nem 
sokat tesz a munkások érdekeinek védelmezésére. (Ashwin 2007)

Brazíliában a São Paolo-i ipari munkások által kiépített szakszerve-
zeti mozgalom hasznos politikai eszközt hozott létre a Munkáspárt (PT) 
megalapításával, amelynek jelöltjét 2002-ben, negyedik nekifutásra, 
Brazília roppant népszerű elnökévé választották. A PT átformálta az 
ország társadalmi színterét, nekiveselkedett a kirívó nyomor felszámo-
lásának, kiterjesztette a népoktatást, és számos munkást irányított át a 
fehérgazdaságba, ahol jogaikat törvények védelmezik.6 Ám a párt mindig 
is a különféle szociális mozgalmak koalíciója volt, elnökei és regionális 
vezetői csak úgy gyakorolhatták hatalmukat, hogy közben a klientúrák 
és patronátusok zavaros hálózataira támaszkodtak. Ma, amint arról 
már szó esett, Dilma Roussef egy „középosztálybeli” Brazíliáról beszél, 
nem pedig a munkások és alkalmazottak országáról. Ám még mindig 
Brazíliában találhatók a legjelentősebb baloldali erők a világ legnagyobb 
államai között, és ez az ország kínálja a társadalmi változás legkedve-
zőbb lehetőségét. 

Dél-Afrika is emelkedőben lévő gazdasági hatalom, olyan erős, jól 
szervezett munkásmozgalommal, amely része volt az apartheid-rend-
szer elleni harcot győzelemre vivő koalíciónak. Ám az ANC 1994-es 
hatalomra jutása óta inkább a fekete gazdasági elitet táplálja; ennek egy 
kirívó példája az egykori bányászvezető, Cyril Ramaphosa, aki vagyonos 
üzletemberré avanzsált. A kirívó nyomor jelentősen csökkent ugyan, de 
az egyenlőtlenség mértéke 2009-ben vélhetően nagyobb volt, mint az 
apartheidrendszer bukásakor.7 A 2012 augusztusában kirobbant nagy 
bányászsztrájkokat egy új, rivális szakszervezet vezette. A hatalom 
ezeket először brutális vérontással és az apartheid idejéből származó 
törvényekkel igyekezett elfojtani. Bármi legyen is e sztrájkhullám kifutása, 
a munkásosztály hegemóniája Dél-Afrikában is igen távoli eshetőség 
csupán. Nigériában az ottani szakszervezeti szövetség egy Munkáspárt 
megalapítása mellett döntött, amelyet az EU és a német Friedrich Ebert 
Alapítvány támogatásával sikerült tető alá hozni. Ám a párt koraszülött-
nek bizonyult: sosem sikerült igazán gyökeret vernie a szakszervezeti 
tagság között, vezetői pedig hamarosan a patronátusokra alapozódó 
politikai hagyományok irányába fordultak. (Beckman – Lukman 2010)

A klasszikus értelemben vett munkásmozgalom menetelése ma sehol 
sem látható a világban, bár számos fronton találhatunk ilyen-olyan elő-
relépést. A tőke–munka kapcsolat egyre jobban kiterjed, és ez a jövőben 
is folytatódni fog. Számíthatunk rá, hogy az új ipari világgal szembesülve 
a munkások meg fogják fogalmazni saját követeléseiket, erőteljesebben 
szervezik majd meg magukat, és idővel ambiciózusabbak lesznek. Nem 
tűnik túl valószínűnek egy olyan perspektíva, amit az osztályharcok Kis 
Dialektikája jósol, de a kapitalizmus expanziója és az egyenlőtlenségek 
növekedése a munkásosztályt továbbra is a XXI. századi politika napi-
rendjén fogja tartani. 
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33Plebejus kilátások

A vörös zászló Európából Latin-Amerikába emigrált, amely ma a világ 
egyetlen régiója, ahol a szocializmus napirenden van, és a venezuelai, 
ecuadori és bolíviai kormányok „XXI. századi szocializmusról” beszélnek. 
A régió abban is egyedülálló, hogy Argentína és Brazília jelentőségének 
köszönhetően a centrumtól balra álló kormányok vannak túlsúlyban, 
s az egyenlőtlenségek mértéke – bár, valljuk be, az Andok csúcsaival 
vetekedő magasságról indult – csökkenő tendenciát mutat. Morales, 
Chávez és Correa „szocializmusa” új politikai jelenség, amely hangsú-
lyozza is függetlenségét a huszadik századi eurázsiai baloldali politikai 
modellektől, és önmagában is meglehetősen heterogén képet mutat. A 
társadalom számos rétegének támogatását élvezi: a városi szegényekét 
(a nyomornegyedek lakóiét, az idénymunkásokét, az utcai árusokét); az 
indián vagy afrikai származású lakosságét; a középrétegek progresszív 
gondolkodású elemeiét. Az ipari munkások csak ritkán tartoznak az élcsa-
patba: míg a bolíviai bányász proletariátus maradékai a kokatermesztők 
oldalán Morales mögé álltak, a legnagyobb venezuelai szakszervezeti 
szövetség a 2002-ben elbukott puccskísérletet támogatta. (Lucena 2007) 
A kontinens déli csücskének középbal kormányai is sokszínű társadalmi 
bázison alapulnak, ám ott a hagyományos munkásosztály és szakszerve-
zetei nagyobb szerepet játszanak, ami a brazil és az argentin iparosodás 
magasabb fokát jelzi. 

A latin-amerikai progresszív erők ideológiájában számos különféle 
áramlat figyelhető meg. Chávezt a perui baloldali katonai kormányzatok 
nacionalizmusa inspirálja, és Fidel Castrót tekinti mentorának, ám kiala-
kította saját demokratikus populizmusát, amelyet jórészt Simón Bolívar 
(némileg szelektált) örökségére alapoz. Morales kevert etnikai háttérrel 
rendelkező indián vezető, aki a kokatermesztők szakszervezetében alakí-
totta ki sajátos tárgyalási stílusát, és olyan veterán indigenistákkal dolgozik 
együtt, mint alelnöke, Álvaro Garcia Linera. Az ecuadori Rafael Correa 
képzett közgazdász, akire nagy hatással volt a felszabadítási teológia, és 
olyan tehetséges fiatal gondolkodók veszik körül, akiknek nézetei a naci-
onalista balközéptől a marxizmusig terjednek. Dilma Roussef, Christina 
Fernández de Kirchner és José Mujica körei a fentiektől némileg jobbra 
állnak, s szintén meglehetősen eklektikusak. Mexikóban Andrés Manuel 
López Obrador – aki kétszer kis híján elnök lett (és meglehet, csak válasz-
tási csalással sikerült ezt megakadályozni) – mozgalma a republikánus 
megszorításokat szociáldemokrata jellegű reformokkal elegyíti. 

Latin-Amerika mindazonáltal aligha jelent olyan modellt, amely a 
közeljövőben a világ más tájaira is exportálható lenne. De ha lesznek 
radikális társadalmi változások az eljövendő néhány évben, akkor bizo-
nyos, hogy több közük lesz az e régióban jelenleg végbemenő folya-
matokhoz, mint a bérmunkás proletariátus huszadik századi reformista 
vagy forradalmi tapasztalataihoz, hiszen ez a proletariátus társadalmi 
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34 aktorként csak igen csekély mértékben van jelen Afrika vagy Ázsia 
dolgozói között. Bár a növekvő írni-olvasni tudás és az új kommuni-
kációs lehetőségek komoly erőt adnak, a népi osztálymozgalmaknak 
mégis jelentős akadályokkal kell szembenézniük: az etnikai és vallási 
megosztottsággal, a különféle munkákat végzők ellentéteivel. Ám csak 
azoknak a programoknak és szervezeti formáknak van valódi esélyük a 
plebejus rétegek összehozására, amelyek komolyan számításba veszik 
ezeket a kihívásokat. 

Lokális szinten már most is számos efféle kezdeményezést találhatunk. 
A bolíviai cocalerók remekül fel tudják használni a munkanélküli bányá-
szok mozgalomépítési tapasztalatait. Az egyik maputói szakszervezet, 
azzal szembesülve, hogy tagjai kikerülnek a fehérgazdaságból, meg-
szervezte az utcai árusok szövetségét. (Lindell 2010) Ez egyáltalán nem 
egyedülálló eset: az utcai árusoknak valójában már nemzetközi hálózatuk 
is van, amelynek központja Dél-Afrikában található. Mexikóvárosban 
olyan politikai erejük van, amelyet még a polgármester is kénytelen fi-
gyelembe venni. A fehérgazdaságon kívül dolgozó indiai nők létrehozták 
egymás között a kölcsönös segítség struktúráit az olyan városokban, mint 
Mumbai, Chenai vagy Ahmedabad, valamint az Önállóan Dolgozó Nők 
Szövetségét, amely országos méretű. (Bhatt 2006) A szakszervezetek 
gyakran váltak az áremelések vagy az autoriter rezsimek elleni széles 
körű népi tiltakozás gyűjtőhelyeivé, legutóbb Tunéziában, a Ben Ali elleni 
forradalom alatt. Itt a fehérgazdaságban dolgozó munkások játszották 
a vezető szerepet, ám a szakszervezeti követeléseket széles koalíció 
támogatta, amely messze túlnőtt ezeken a határokon. Erre lehet példa 
az ázsiai minimálbér-kampány a textiliparban, amely olyan transznaci-
onális kezdeményezés, amely a mumbai World Social Forumról indult 
el, s támogatták a szakszervezetek, a női szervezetek és a fejlődésért 
munkálkodó NGO-k is. (Merk 2010) Ebben a kontextusban az osztály 
inkább egyfajta orientációs iránytűvé válik – a nép, a kizsákmányoltak, 
elnyomottak, elmaradottak osztályai felé –, semmint „tudatossággal” 
felvértezett strukturális kategóriává. Még megformálásra várnak azok a 
társadalmi szövetségek, amelyekre a jövőben a változások alapozhatnak 
majd, és előzetesen semmiféle csoportra sem lehet valamiféle „vezető 
szerepet” ruházni. Ám osztályiránytű nélkül még a legkiemelkedőbb tár-
sadalmi mozgalmak sem arathatnak győzelmet a modern kapitalizmus 
egyenlőtlenségei felett.

Ezek szerint tehát négy olyan osztályperspektívát határozhatunk meg 
az előttünk álló évtizedekre, amelyek egy szociológus szemével nézve is 
helytállóknak tűnnek: 1. a globalizálódott középosztálybeli fogyasztásét; 
2. a középosztály politikai lázadásáét; 3. az ipari munkásság osztályhar-
cát – amely meglehet, új társadalmi kompromisszumokat eredményez 
– kelet-ázsiai központtal; 4. illetve a népi osztályok heterogén jellegű mo-
bilizálódását. Hogy milyen lesz az új évszázad társadalmi jellege, az még 
kérdéses, de az osztálynak kétségkívül alapvető szerepe lesz benne. 



A
N

A
LÍ

ZI
S

35A baloldal új geopolitikái 

Az eurocentrikus indusztriális szocializmus elmúlása messzire érő 
hullámokat vetett, nem csupán a társadalmi erők felállásának, de azok 
megszerveződésének terén is. A pártforma – mind a német szociálde-
mokrácia vagy az olasz kommunisták tömegpártjai, mind a kisebb lenini 
élcsapat képében – sokat veszített vonzerejéből. Az Európán kívüli szak-
szervezetek már észlelték az efféle pártok korlátait, és különféle szociális 
mozgalmakkal és civil szerveződésekkel igyekeznek együttműködni. 
Ugyanakkor az efféle szervezeti keretek még mindig szükségesek a po-
litikai befolyás megszerzéséhez. A 2001-es argentínai mobilizáció hatása 
nagyobb volt, mint a spanyol indignadóké egy évtizeddel később, főleg 
mivel az előbbi egy progresszív politikai mechanizmusra, a perónista 
mozgalom balszárnyára támaszkodhatott. A kitartóan szervezett Muszlim 
Testvériség bizonyult az egyiptomi forradalom középtávú győztesének. 
Nem szabad, hogy túlzottan elszédítsenek minket azok az állítólag ha-
talmas lehetőségek, amelyek a megszokott politikai csatornákon túl az 
internetes hálózatokban vannak az emberek mobilizálására. 

Mindezt szem előtt tartva kétségtelen, hogy új, erőteljes dinamika 
bontakozott ki az elmúlt években. Olyan laza, decentralizált hálózatok 
felemelkedését láttuk, mint az Al-Kaida-franchise, a Tea Party vagy 
2011-es baloldali protestmozgalmak. A menedzsment kérdéseivel fog-
lalkozó szeszélyes irodalom nem győzi citálni a különféle vezető nélküli, 
„tengericsillag-jellegű” mozgalmak példáit.8 Az efféle szerveződések 
„hierarchiamentes” jellege azonban nem magától értetődően demokrati-
kus vagy progresszív, amint azt a fenti példák alapján is láthatjuk. Ám a 
kollektív vita és a személyes autonómia kétségkívül 1968 örökségének 
létfontosságú részei, és részei kell, hogy legyenek bármiféle jövőbeni 
baloldali projektumnak. Ideológiailag az új mozgalmakat az elutasítás 
és a pragmatizmus egyfajta keveréke jellemzi. Az elutasítás dühe moz-
gósítja az embereket, bár célpontjai különbözőek lehetnek: az iszlám hit 
elleni támadásként értékelt aktusok számos arab országban váltottak ki 
tiltakozásokat; a „vesztesek” hitelterheinek könnyítése és társadalom-
biztosításuk kiterjesztése kiprovokálta a Tea Party támogatóinak dühét; 
az Occupy mozgalom a bankmentő akciók és a csökkenő életszínvonal 
iránti dühből született a korrupt kapitalizmus keretei között. Az elutasítás 
bátorságot és harciasságot visz e mozgalmakba, megteremti a konflik-
tusok dinamikáját, míg a pragmatizmus segít elkerülni a dogmatikus 
vitákat és előmozdítja a taktikai rugalmasságot. Ma még nem látjuk, hogy 
milyen baloldali perspektívák alakulnak ki az indusztriális szocializmus 
kora után. De kétségkívül szemben fognak állni az egyenlőtlenségekkel 
és a birodalmi arroganciával, és síkra szállnak a szabad és teljes létezés 
emberi joga mellett. 

A munkásosztály huszadik százada nagyrészt európai teremtmény 
volt. Az európai családmodellben gyökerezett, ahol laza volt a kapcsolat 
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36 a távolabbi rokonsággal, a fiatalok relatíve jelentős autonómiát élveztek, 
elvárták tőlük, hogy felnőtt korukat elérve saját háztartást alapítsanak, 
és nem korlátozták őket szakrális kötelezettségek őseik iránt. Mindez 
megkönnyítette az új gondolatok és társadalmi gyakorlatok gyors ter-
jedését. Európa útja a modernizáció felé egy sajátos társadalmi teret 
eredményezett: az osztályok közti belső konfliktusok a relatíve homogén 
nemzetállamok keretei között kaptak teret, miközben a bevett vallá-
sok pozícióit meggyengítette, hogy szoros kapcsolatok fűzték őket az  
ancien régime-ekhez. A kapitalista fejlődés olyan munkásosztályt hívott 
életre, amely a preindusztriális korszakban már kiterjedt írni-olvasni 
tudásra és a céhes szervezetek tradícióira is támaszkodhatott. Európa 
hegemón szerepe következtében azután az osztálypolitika e modellje 
más kontinensekre is kiterjedt – vitték magukkal az Ausztráliába vagy 
a két Amerikába kivándorló szegények; végighömpölygött az informá-
ció és az oktatás birodalmi csatornarendszerein; és nem utolsósorban 
terjesztette őket az antiimperialista ellenmodellként fellépő Szovjetunió. 
Az osztálypolitika e modellje világszerte megvetette a lábát, ám tartalma 
megváltozott, ahogy kapcsolatba került a nem európai társadalmakkal. A 
munkásmozgalom Európa ajándéka volt a világnak. Minden kontinensen 
komoly és innovatív erőket inspirált, Észak-Amerika farmereinek mun-
káspártjaitól azokig a regényekig, amelyekben Mariátegui teoretizálta a 
perui indiánkérdést; azoktól a törekvésektől, hogy kikovácsoljanak egy 
arab vagy afrikai szocializmust, egészen addig, amikor a kommunista 
pártok a nemzeti függetlenség jelszavával mozgósították a kínai vagy 
vietnami parasztokat. Ám, amint azt láttuk, ez az örökség nem tűnt el 
teljesen. De Európa immár nem jelenti többé az emancipáció, a fejlődés 
és az igazság globális perspektíváját. Ma ezek a víziók már magáról az 
európai kontinensről is hiányoznak. 

A huszadik századi baloldal inspirációja két fő forrásból merített. Az 
egyik forrás nyugat-európai – mindenekelőtt a forradalmi Franciaország 
és a marxista munkásmozgalom Németországa. Ez reprezentálta a 
világ legfejlettebb és legerőteljesebb régiójának jövőjét, amely eszmé-
ket és programokat, szervezeti alapelveket és modelleket szolgáltat 
a változásra. Mindez fontos anyagi természetű segítséget is jelen-
tett: Franciaország tárt karokkal várta a különféle országok radikális 
száműzöttjeit, s a jól szervezett, fegyelmezett tagdíjfizető tömegeket 
maga mögött tudó német munkásmozgalom segítette szegényebb 
külhoni elvtársait (a Friedrich Ebert Alapítvány még mindig ezt teszi). 
A másik forrás a globális hatalom és a jólét perifériáján található, ahol 
a forradalmak az európai marxizmus által inspirált politikai áramlatok 
vezetésével mentek végbe. E centrumok közül az első és a legnagyobb 
a Szovjetunió volt, amelyet azután Kína és Kuba követett. Mindenütt 
a hatalom megragadásának és a társadalom átalakításának példáját 
közvetítették a forradalmárrá lenni akarók számára, hogy a közvetlen 
pénzügyi támogatásról ne is beszéljünk. Ma Latin-Amerikát, komplex 
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37társadalmi leosztásaival és ideológiai ezermesterkedésével leginkább 
valamiféle világcentrumnak nevezhetnénk – ám erről nem érdemes 
igazán beszélni. A XXI. század nagy valószínűséggel decentralizált 
lesz, és különben is, Latin-Amerika vélhetőleg túl kicsiny régió ahhoz, 
hogy az egész világot beragyogó fáklyát gyújtson – még akkor is, ha 
a folyamatban lévő társadalmi változásokat teljesen végigviszik. Egy 
olyan baloldal gyökereinek, amely valódi globális jelentőségre törekszik, 
Ázsia jobb televényt biztosíthat. 

Egy új korszak születésének lehetünk tanúi: az osztály és a nemzet, 
az ideológia, az identitás és a mobilizáció, valamint az osztály és a 
globális baloldali politika új kapcsolatrendszerei vannak formálódóban.  
A hidegháború vége nem békét eredményezett, hanem csupán újabb 
háborúk ördögi körét. A nyugati kapitalizmus győzelmét nem egyetemes 
prosperitás követte, hanem az egekbe szökő egyenlőtlenség és az is-
métlődő gazdasági válságok: a kelet-ázsiai, oroszországi, argentin, és 
legújabban az euro-amerikai földindulások. Azok a problémák, amelyek 
hagyományosan a baloldal ellenérzéseinek középpontjában álltak – a 
kapitalista kizsákmányolás és imperializmus, az etnikai- és gender-jellegű 
hierarchikus elnyomás –, újratermelődtek az új évszázadban is.

Egy dologban biztosak lehetünk: a harc folyatódni fog. De vajon ki üti 
majd rá pecsétjét – az új középosztály vagy a plebejus tömegek?

Jegyzetek

1  Gompersét ebben csupán az ír szakszervezeti vezető, Jim Larkin szobra előzte 
meg – megérdemelten –, amely Dublin főútján, az O’Connell Streeten áll, ahol 
az 1913-as elbocsátások miatt kirobbant híres harcokat vezette a munkások 
és a rendőrség között. 

2 Ez volt az ún. Meidner-terv. (A ford.)
3 Az igazat megvallva, akkoriban jómagam is kételkedve fogadtam véleményét a 

The Prospects of Labour and the Transformation of Advanced Capitalism című 
tanulmányomban (Therborn 1984).

4 Politikai mentora már korábban is beszélt a középosztály felemelkedése iránti 
elkötelezettségéről, amikor 2006-ban újra indult az elnöki székért: „Brazília ma 
az új középosztály felemelkedésének lehet tanúja. Ha megválasztanak, erre a 
csoportra különös figyelmet fogok fordítani.” (Bourne 2010) 

5 A Baratija Dzsanata Párt. (A ford.)
6 A fehérgazdaságban dolgozó munkások aránya a 2002-es 45 százalékról 2008-

ra 50 százalékra nőtt. (Berg 2011,128)
7 Az Economist az 1993-ban mért 0,59-es Gini együtthatóhoz képest 2009-ben 

0,63-at számított ki, bár kétségkívül számolni kell olyan módszertani problé-
mákkal, amelyek megnehezítik a közvetlen összehasonlítást. (Economist, 2012. 
október 20.)

8 Ettől a kísértéstől még Manuel Castell fontos és időszerű munkáját, a Networks 
of Outrage and Hope című tanulmányt sem mondhatjuk teljesen mentesnek. 
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41SAMIR AMIN

A jelenkori kapitalizmus összeroppanása
Merészséget, több merészséget a fennálló  

rendszerrel szembeni alternatíva kimunkálásához!

A jelenkori kapitalizmus várható összeomlása olyan körülményeket te-
remt, amelyek megkövetelik a radikális baloldaltól, hogy bátran fogalmaz-
za meg a létező rendszerrel szemben támasztott politikai alternatíváját. E 
tanulmány célja az, hogy rámutasson, miért van szükség merészségre, 
és mit jelent ez.

Miért merészség?

1. A mai kapitalizmus a kiterjesztett monopóliumok (generalized 
monopolies/monopoles généralisés)1* kapitalizmusa. Ezen azt értem, 
hogy a monopóliumok már nem (mégoly fontos) szigetek egy máskülön-
ben viszonylag önálló gazdasági társaságok tengerében, hanem integrált 
rendszert alkotnak. Ennélfogva ezek a monopóliumok ma már feszes 
ellenőrzés alatt tartanak minden termelési rendszert. A kis- és közép-
vállalkozások, sőt még egy-egy nagy részvénytársaság is, amelyik nem 
szigorún szólva oligopólium, a monopóliumok által szőtt zárt ellenőrzési 
hálózat foglyai. Önállóságuk oly fokra zsugorodott, hogy nem egyebek 
már, mint a monopóliumok alvállalkozásai.

A kiterjesztett monopóliumoknak ez a rendszere a Triász (az Egyesült 
Államok, Nyugat- és Közép-Európa, valamint Japán) országaiban vég-
bement tőkeközpontosítás új szakaszának – az 1980-as és az 1990-es 
évek – terméke.

A kiterjesztett monopóliumok uralják immár a világgazdaságot.  
A „globalizáció” nevet adták annak a követelményrendszernek, amelynek 
alapján gyakorolják ellenőrzésüket a globális kapitalizmus perifériájának 
(a Triász-partnereken túli világnak) a termelési rendszerei fölött. Nem 
más ez, mint az imperializmus új szakasza.

1∗ E kifejezés forráshelye a logika tudománya. Számos nyelven a szerző által 
használt „generalizálás” szóval jelölik azt, ami a magyarban „kiterjesztésként” 
ismeretes; lásd pl. egy fogalom tartalmi kiterjesztése stb. (A ford.)
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42 2. A kiterjesztett és globalizált monopóliumok kapitalizmusa olyan rend-
szer, amely a (profittá változtatott) értéktöbblet tömegéből – ezt a munka 
kizsákmányolása révén nyeri a tőke – kihasított monopoljáradékot bizto-
sítja ezeknek a monopóliumoknak. Amennyiben ezek a monopóliumok a 
globális rendszer peremvidékein működnek, a monopoljáradék imperia-
lista járadék. A tőkefölhalmozás folyamatát – ez határozza meg a kapita-
lizmust ennek minden egymást követő történeti alakjában – ennélfogva 
a monopol-imperialista járadék maximalizálására való törekvés irányítja.

A tőkefölhalmozás tömegvonzási középpontjában történt ilyetén elmoz-
dulás a forrása a jövedelem és a vagyon folytonos koncentrációjának a 
monopóliumok javára, s ezt a folyamatot nagy mértékben monopolizálják 
azok az oligarchiák („plutokráciák”), amelyeket a munka, sőt a nem-mo-
nopolisztikus tőke díjazásának rovására előnyt élvező oligopolisztikus 
csoportok kormányoznak.

3. Ez az egyensúlytalanság a folyamatos növekedésben lesz aztán a 
gazdasági rendszer financializálásának tápláló forrása. Ezen azt értem, 
hogy a többlet jókora részét nem lehet a termelési rendszerek terjesz-
kedésébe és elmélyítésébe invesztálni, ezért a mértéken fölüli többlet 
„pénzügyi befektetése” marad az egyetlen lehetőség a monopóliumok 
ellenőrzése alatt folyó megszakítatlan fölhalmozásra.

A tőke által létrehozott specifikus rendszerek többféle úton-módon 
működtetett „pénzügyesítést” tesznek lehetővé:

a) a társaságok gazdálkodásának alávetése a „shareholder value” 
(részvénytulajdonosi értéknövekmény) elvének;

b) a nyugdíjelosztó rendszereknek tőkésítésre alapozott nyugdíjrend-
szerekre („pension funds”, vagyis nyugdíjalapok) cserélése;

c) a „rugalmas átváltási árfolyam” („flexible exchange rates”) elvének 
alkalmazása;

d) az alapkamatot – a „likviditás” árát – meghatározó központi bankok 
elvi elvetése és e felelősségviselés átruházása a „piacra”.

A financializálás átruházta a fölhalmozási rendszer újratermelése 
fölött gyakorolt ellenőrzés roppant nagy felelősségét a Triász mintegy 
harminc bankjára. Amit eufemisztikusan „piacoknak” hívnak, azok semmi 
egyebek, mint olyan helyek, ahol a gazdaság színpadának főszereplői 
megjátsszák stratégiáikat.

Ugyanakkor a financializálás, amely felelős a jövedelem- (és vagyon-)
eloszlás egyenlőtlenségének növekedéséért, gerjeszti azt a növekvő 
többletet, amelyből táplálkozik. A „pénzügyi befektetések” (vagy inkább 
pénzügyi spekulációba való befektetések) elképesztő sebességgel to-
vább növekszenek, korántsem arányosan a GDP növekedésével (ami 
ennélfogva nagyrészt fiktív növekedés) vagy a valóságos termelésbe 
eszközölt befektetéssel.

A pénzügyi befektetés robbanásszerű növekedése igényli – és táplál-
ja – egyebek közt az eladósodást, ennek minden formájában, kiváltképp 
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43államadósság gyanánt. Amikor a hatalmon levő kormányok állítólag az 
„adósságcsökkentés” célkitűzését követik, szánt szándékkal hazudnak. 
Hiszen a financializált monopóliumok megkövetelik az adósságnöveke-
dést (érte, nem pedig ellene harcolnak), ez ugyanis az egyik módja a mo-
nopóliumok többletprofitja lekötésének. Az „adósságcsökkentés” végett 
kierőszakolt megszorítások politikája valójában az adósság mértékének 
növekedését eredményezi (ezt is szándékolta).

4. Ez az a rendszer – közönségesen „neoliberálisnak” nevezik, a 
kiterjesztett monopolkapitalizmus rendszere, globalizált (imperialista) 
és (újratermeléséhez szükségesen) financializált –, amelyik a szemünk 
láttára kezd összeroppanni. Ez a rendszer szemlátomást képtelen 
leküzdeni fokozódó belső ellentmondásait, arra ítéltetett, hogy tovább 
rohanjon a vesztébe.

A rendszer „válsága” saját „sikereinek” köszönhető. Csakugyan, 
a monopóliumok alkalmazta stratégia mindeddig meghozta a kívánt 
eredményt: beváltak a „megszorítások” tervei, az úgynevezett szociális 
(valójában antiszociális) leépítési tervek, s ezeket még tovább erőltetik, 
dacára minden tiltakozásnak és ellenük irányuló küzdelemnek. A kez-
deményezés mind a mai napig a monopóliumok („a piacok”) és politikai 
kiszolgálóik (az úgynevezett „piac” követelményeit érvényesítő kormány-
zatok) térfelén van.

5. Ilyen föltételek érvényesülése mellett a monopolkapitalizmus nyíl-
tan hadat üzent a dolgozóknak és a népeknek. Ez a hadüzenet abban 
a szentenciában fogalmazódott meg: „a liberalizmus nem alku tárgya”.  
A monopoltőke elszántan folytatja veszett száguldását, nem óhajt lassíta-
ni. A „szabályozás” általam adott alábbi bírálata ezen a tényen alapszik.

Nem olyan történelmi pillanatban élünk, amikor valamilyen „társadalmi 
kompromisszum” keresése lehetséges választás volna. Voltak ilyen pilla-
natok a múltban: a szociáldemokrata államra jellemző kompromisszum 
tőke és munka között a háború utáni Nyugaton, a valóságosan létező 
szocializmus alatt Keleten, a népi-nemzeti projektumok idején Délen. De 
a jelenlegi történelmi pillanat nem ilyen. Most a monopolkapitalizmus és 
az általa föltétel nélküli megadásra fölszólított dolgozók és népek közti 
konfliktus idejét éljük. A defenzív ellenállási stratégiák ilyen körülmé-
nyek között hasznavehetetlenek, és nyilvánvaló kudarcra vannak ítélve.  
A monopoltőke megüzente háborúval szemben olyan stratégiákat kell 
kialakítaniuk a dolgozóknak és a népeknek, amelyek lehetővé teszik, 
hogy támadást indítsanak.

A társadalmi háború időszakát szükségképpen az elburjánzó nemzet-
közi politikai konfliktusok és a Triász imperialista hatalmainak katonai 
beavatkozásai kísérik. Az Egyesült Államok és a neki alárendelt NATO-
szövetségesek fegyveres erői által folytatott „katonai ellenőrzés a földteke 
fölött” stratégiája végképp az egyetlen eszköz, amelytől azt várhatják a 
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44 Triász imperialista monopóliumai, hogy fönn tudják tartani uralmukat a 
Dél népei, nemzetei és államai fölött. 

Milyen alternatívákat javasolnak a monopóliumok megüzente háború 
kihívásaival szemben?

Első válasz: „piacszabályozás” (pénzügyi és egyéb).
Olyan kezdeményezések, amelyekre a monopóliumok és kormányaik 

állítólag törekednek. Ténylegesen csak üres locsogás ez a közvélemény 
megtévesztésére. Ezek a kezdeményezések nem képesek megfékezni a 
financiális nyereség utáni eszeveszett hajszát, ami a monopóliumok ellen-
őrizte fölhalmozás logikájából következik. Ezért ezek hamis alternatívák.

Második válasz: visszatérés a háború utáni mintákhoz.
Ezek a válaszok háromféle nosztalgiát táplálnak: a) az igazi „szociál-

demokrácia” újjáépítése Nyugaton, b) a „szocializmusok” föltámasztása 
azokra az elvekre alapozva, amelyek a XX. században vezérelték ezeket, 
c) visszatérés a Dél peremvidékein megfogalmazott népi nacionalizmus-
hoz. Ezekben a nosztalgiákban az az elképzelés nyilvánul meg, hogy 
lehetséges „visszagöngyölíteni” a monopolkapitalizmust, visszahátráltatni 
ahhoz, ami 1945-ben volt. De a történelem nem enged ilyen visszafor-
dulásokat a múltba. A kapitalizmussal akként kell szembenézni, amilyen 
az ma, nem mint amilyennek elképzelni óhajtjuk, vagyis eltorlaszolva 
a fejlődését. Mindamellett az efféle vágyakozások tovább kísértenek a 
baloldal nagy részében világszerte.

Harmadik válasz: „humanista” konszenzus-keresés.
A következőképpen határozom meg ezt a kegyes óhajt: annak illúziója, 

hogy egymással ütköző alapvető érdekek képesek egyetértésre jutni. 
Naiv környezetvédő mozgalmak osztoznak, egyebek között, ebben az 
illúzióban.

Negyedik válasz: a múlt illúziói.
Ezek az illúziók a „sajátosságot” és a „különbözéshez való jogot” emle-

getik föl anélkül, hogy ezek célja és értelme megértésével vesződnének, 
azt gondolván, hogy a múlt már megválaszolta a jövő kérdéseit. Az efféle 
„kulturalizmus” számos kvázi-vallásos és etnikai alakot ölthet. Teokráciák 
és etnokráciák lépnek föl akként, mint amelyekkel kényelmesen helyette-
síthetők volnának a demokratikus társadalmi küzdelmek, amelyek immár 
lekerültek a napirendről.

Ötödik válasz: a „személyes szabadság” elsőbbsége.
E kizárólagos „legfőbb érték” vélt prioritásán alapuló válaszok mellett 

sorakoznak föl a „választott képviseleti demokrácia” vaskalaposai, akik 
számára ez utóbbi egyenlő magával a demokráciával. Ez a formula 
elválasztja a társadalom demokratizálását a társadalmi haladástól, sőt 
még annak a társadalmi regresszióval való de facto szövetségét is eltűri, 
mert úgy véli, hogy máskülönben diszkreditálná a demokráciát – amelyet 
most egy tragikus bohózat szintjére süllyesztettek le.

De akadnak még veszedelmesebb formái is az efféle állásfoglalás-
nak. Azokra a kézről kézre adott divatos „posztmodernistákra” utalok itt 
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45(amilyen például Toni Negri), akik azt képzelik, hogy az egyén máris a 
történelem szubjektumává vált, mintha a kommunizmus, ami lehetővé 
teszi majd az egyén fölszabadulását az elidegenedés alól és a történelem 
valódi szubjektumává válását, immár megvalósult volna!

Világos, hogy az összes fönti válasz, beleértve a jobboldal válaszait is 
(mint pl. olyan „szabályozás”, amelyik nem érinti a monopóliumok ma-
gántulajdonát), most még erőteljes visszhangra talál a legtöbb embernél 
a baloldalon.

6. A jelenkori imperializmus kiterjesztett monopolkapitalizmusa által in-
dított háború ellen semmit sem érnek az imént vázolt hamis alternatívák.

Mi hát a teendő?
A jelen pillanat történelmi alkalmat kínál számunkra ahhoz, hogy sokkal 

tovább lépjünk előre; egyedüli hatékony válaszként bátor, elszánt, radiká-
lis megfogalmazását követeli meg az alternatíváknak, amelyek képesek 
mozgósítani a dolgozókat és népeket arra, hogy támadásba lendüljenek 
ellenségük háborús stratégiájának meghiúsítására. A valóságosan létező 
jelenkori kapitalizmus elemzésén alapuló megfogalmazásoknak egyenest 
a fölépítendő jövőre kell figyelemmel lenniük, hátat fordítva a múltba 
néző nosztalgiáknak, az identitással vagy a konszenzussal kapcsolatos 
illúzióknak.

Merész programok a radikális baloldal számára

Három tétel köré rendezem a következő általános javaslatokat: a) tár-
sadalmasítani a monopóliumok tulajdonát, b) megszabadítani a gazda-
ságirányítást a pénzügyuralomtól (definancializálás), c) kiszabadítani a 
nemzetközi kapcsolatokat a globalizáció rabságából (deglobalizálás).

Társadalmasítani a monopóliumok tulajdonát

Az alternatív válasz hatékonysága szükségképpen megköveteli, hogy 
kérdésessé tegye magát a monopoltőke magántulajdonának az elvét. 
Javasolni a pénzügyi műveletek „megregulázását”, a piacok „átláthatóvá” 
tételét, hogy „szereplőik várakozásai” ily módon „ésszerűek” lehessenek, 
s e reformokban való egyetértés határait anélkül vonni meg, hogy ennek 
nem föltétele a monopóliumok magántulajdonának eltörlése, az ilyesmi 
nem egyéb, mint porhintés a naiv publikum szemébe. Azt kérni a monopó-
liumoktól, hogy „vezényeljenek le” saját érdekeik ellen irányuló reformokat, 
nem véve tudomást arról a tényről, hogy ezeknek ezeregy trükk van a 
tarsolyukban ahhoz, hogy meghiúsítsák az ilyen reform-célkitűzéseket. 

Az alternatív társadalmi projektumnak visszájára kell fordítania a mo-
nopóliumok stratégiáival kialakított jelenlegi társadalmi rend (társadalmi 
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46 rendetlenség) irányát avégett, hogy maximális és stabil foglalkoztatottsá-
got lehessen biztosítani, hogy a társadalmi munka termelékenységével 
párhuzamosan mozgó, megfelelő bérezést lehessen garantálni. Ezt célul 
tűzni egyszerűen abszurdum a monopóliumok hatalmának kisajátítása 
nélkül.

Frissíteni kell a „gazdaság-teoretikusok szoftverjét”, François Morin 
szavaival szólva (Morin 2011). A „várakozások” képtelen és lehetetlen 
gazdaságelmélete kizárja a demokráciát a gazdasági döntéshozás 
irányításából.

A merészség ez esetben az oktatás radikális reformját követeli meg 
nem csupán a közgazdász-képzésben, hanem mindazok számára, akik 
vezető pozíciók elfoglalására hivatottak.

A monopóliumok intézményes testületek, amelyeket a demokrácia elvei 
szerint kell majd igazgatni, nyílt konfliktusban azokkal, akik szentesítik 
a magántulajdont. Bár a „közjavak” – legalábbis angolszász alakjában, 
mint „commons”, amiként sokfelé a világban közkeletű szónak számít 
– igencsak bizonytalan értelmű, használatát kerülik a társadalmi konf-
liktusokról folyó vitákban (az angolszász nyelvhasználat eltökélten nem 
vesz tudomást a társadalmi osztályok valóságáról), de most épp avégett 
ideidézhető, merthogy mi a „commons”, vagyis a „közjavak” részének 
tekintjük és mondjuk a monopóliumokat.

A monopóliumok magántulajdonának eltörlésére nemzeti tulajdonba 
vételük révén kerül sor. Elkerülhetetlen ez az első jogi aktus. A merészség 
azonban azt jelenti itt, hogy továbblépünk: tervekkel állunk elő a nem-
zeti tulajdonba vett monopóliumok vezetésének társadalmasítására, és 
azoknak a demokratikus társadalmi küzdelmeknek az előmozdítására, 
amelyeket e cél eléréséig tartó hosszú úton kell megvívnunk.

Mondok egy konkrét példát arra, mi minden kerülhet bele a társadal-
masítási tervekbe.

„Tőkés” mezőgazdálkodók (a „farmerek” a fejlett országokban) és 
„paraszti” mezőgazdálkodók (nagyrészt a Dél országaiban) egyaránt 
foglyai mind az „upstream” monopóliumoknak, amelyek a fölhasználandó 
anyagokkal, energiával és eszközökkel, valamint hitelekkel látják el őket, 
mind pedig a „downstream” monopóliumoknak, amelyektől termékeik 
földolgozása, szállítása és piaci bevezetése függ.2* Ezért semmilyen 
valóságos önállósággal nem bírnak „döntéseikben”. A tetejébe még a 
termelékenység növelésével elért nyereséget is elszipkázzák tőlük a 
monopóliumok, amelyek a termelőket „alvállalkozók” helyzetébe kény-
szerítik. Mi a lehetséges alternatíva?

2∗ A kétirányú kapcsolatok szemléletesen képszerű „upstream” és „downstream” 
elnevezése az angolban a vízügyi szaknyelvből került át a gazdaságiba (ma-
gyarán: „felvízi” és „alvízi”). (A ford.) 
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47Közintézményeket kell a monopóliumok helyébe állítani, amelyek 
törvény szabta keretekben végzik irányítási munkájukat. Ezekben a 
következők képviselői dolgoznának: a) mezőgazdák (az alapvető érde-
keltek), b) „upstream” egységek (anyag-, energia- és eszköz-ráfordítások 
előállítói, valamint bankok), „downstream” egységek (élelmiszeripar, 
kereskedelmi láncok), c) fogyasztók, d) helyhatóságok (a természeti és 
társadalmi környezetben érdekeltek: iskolák, kórházak, várostervezés és 
lakásépítés, szállítás és közlekedés), e) állam (a polgárok). A fölsoroltak 
képviselőit ők maguk választanák olyan eljárásrend szerint, amely a 
saját társadalmasított igazgatásuk módjával áll összhangban, tehát az 
önigazgató termelőegységeknél azon a módon, ahogyan a saját egysé-
geikben alkalmazott dolgozókból választott igazgatóságok működnek, 
vagy ahogy az alvállalkozóiknál szokásban van, és így tovább. Ezeket a 
struktúrákat akként kell megtervezni, amilyen szabályok szerint az adott 
igazgatósághoz tartozó különböző szintek – mint például a kutatási köz-
pontok tudományos, független vagy alkalmazott technológiákon dolgozó 
– személyzete kapcsolódik egymáshoz. Még azt is el tudnánk képzelni, 
hogy a kistőkéseknek (a „kisrészvényeseknek”) az az öröklött képvise-
lete is fönnmaradjon, amelyik a nemzeti tulajdonba vételkor fönnállott, 
amennyiben ez hasznosnak látszik.

Tehát intézményekről beszélünk, amelyek bonyolultabbak, mint az 
„önigazgatási” vagy „szövetkezeti” formák, amilyeneket ismerünk. Olyan 
működési módokat kell ugyanis kitalálni, amelyek valódi demokrácia 
gyakorlását engedik a gazdaságirányításban, az érdekelt felek között 
megvalósult nyilvános egyezkedés alapján. Olyan formula kerestetik, 
amelyik rendszerszerűen összekapcsolja a társadalom demokratizálását 
a társadalmi haladással, ellentétben a kapitalizmus valóságával, amely 
fölbomlasztja a demokráciát, amely formális politikai irányítássá silányítja 
ezt a demokráciát, amely a társadalmi körülmények alakítását a „piacra” 
hagyja, ahol viszont úgy táncolnak, ahogy a monopoltőke fütyül. Akkor 
és csakis akkor beszélhetünk a piacok valódi átláthatóságáról, ha a 
társadalmasított igazgatás intézményes formái szabályozzák ezeket.

Fölhozott példám mellékes jelentőségűnek látszhat a fejlett tőkés 
országokban, ahol a „farmerek” a dolgozóknak csak nagyon kis részét 
teszik ki (3–7 százalékát). Ámde központi jelentőséggel bír a Dél szá-
mára, ahol a falusi népesség még jó ideig jelentős marad. Itt a földhöz 
való hozzájutás, amit mindenki számára garantálni kell (az esélyek 
lehető legkisebb egyenlőtlenségével), az egyik alapvető elv azok kö-
zött, amelyek előmozdítják a paraszti mezőgazdálkodást (utalok itt 
egyik korábbi munkámra, amelyet erről a kérdésről írtam: Amin 2008). 
Paraszti mezőgazdaságon ne a „stagnáló mezőgazdaság” szinonimáját 
értsük (avagy a „hagyományos és néprajzi értékű” mezőgazdálkodást). 
A paraszti mezőgazdálkodás fejlődése bizonyos „modernizálást” igényel 
(jóllehet ez a szó megtévesztő, mert sokaknak tüstént a kapitalizmus 
megvalósította modernizálást juttatja eszébe). Hatékonyabb eszközrá-
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48 fordításra, hitelekre, termelési és ellátási kapcsolatokra van szükség a 
paraszti munka termelékenységének javításához. Az itt javasolt képletek 
azt a célkitűzést követik, ahogy olyan úton-módon és olyan szellemben 
tegyük lehetővé ezt a modernizálást, amelyek „nem-kapitalisták”, hogy 
úgy mondjuk, szocialista távlathoz igazodnak.

Nyilvánvaló, hogy választott sajátos példánk egyike azoknak, ame-
lyekből kitetszik az intézményesítés szüksége. A monopóliumok irányí-
tásának nemzeti tulajdonba vételét/társadalmasítását ugyanebben a 
szellemben kell elképzelni az ipar és a közlekedés, a bankok és egyéb 
pénzintézetek szektoraiban, de igazgatóságaik kialakításakor számolni 
kell ezek gazdasági és társadalmi funkcióinak sajátosságaival. Ezekbe 
az igazgatóságokba is be kell vonni a cégnél, valamint az alvállalkozá-
soknál dolgozókat, az „upstream” iparművek, bankok, kutatóintézetek, 
a fogyasztók és az állampolgárok képviselőit.

A monopóliumok irányításának nemzeti tulajdonba vétele/társadalmasí-
tása alapvető szükségletnek felel meg, annak a kihívásnak a tengelyében 
áll, amellyel a dolgozók és a népek kerülnek szembe a kiterjesztett mono-
póliumok jelenkori kapitalizmusa korában. Ezen az egyetlen módon lehet 
megálljt parancsolni a fosztogatással fölérő fölhalmozásnak, amelyre a 
monopóliumok uralta gazdaságirányítás törekszik. 

A monopóliumok uralma alatt folyó fölhalmozás csakis újra- meg 
újratermelődni képes, ha folytonosan növekszik a „piaci gazdaságirá-
nyításnak” alávetett terület. Ezt a közszolgáltatások mértéktelen ma-
gánosításával (az állampolgárok birtokfosztása), valamint a természeti 
erőforrásokhoz való hozzáférés kisajátításával (a nép birtokfosztása) 
valósítják meg. A „független” gazdasági egységek profitjának a mono-
póliumok által való elvonása újabb további birtokfosztás (kapitalistáké!), 
amit a fináncoligarchia visz véghez.

Definancializálás: Wall Street nélküli világ

A monopóliumok nemzeti tulajdonba vétele/társadalmasítása magában 
véve és magától eltörölné a „részvénytulajdonosi érték” irányadó elvét, 
amelyet a fölhalmozási stratégia kényszerít ki a monopoljáradék szolgá-
latában. Lényeges ez a célkitűzés minden bátor cselekvési terv számára, 
ha ki akarunk kecmeregni a megszokott kerékvágás sarából, amelybe 
beleragadt a mai gazdaságirányítás. Ennek megvalósítása kihúzza 
a talajt a gazdaság irányításának financializálása alól. Visszatérőben 
volnánk „a járadékos eutanáziájához”, amit annak idején Keynes szor-
galmazott? Nem szükségképpen, s bizonyos, hogy nem teljességgel. 
A megtakarításokat lehet bátorítani pénzbeni jutalmazással, ám csakis 
olyan föltétellel, hogy eredetük (a dolgozók, a vállalatok, a közösségek 
rezsimegtakarításai) és megszerzésüknek föltételei pontosan megha-
tározhatók. A makrogazdasági megtakarításokról szóló fejtegetés a 
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49hagyományos gazdaságelméletben homályban hagyja azt, hogy a mono-
póliumoknak miféle szervezett úton-módon van kizárólagos hozzáférésük 
a tőkepiachoz. Az úgynevezett „piacfüggő bérezés” pedig semmi egyéb, 
mint a monopoljáradékok növelését garantáló eszköz.

A monopóliumok nemzeti tulajdonba vétele/társadalmasítása, persze, a 
bankokra is vonatkozik, legalábbis a nagyobbakra. Közvetítő szerepüknek 
(„hitelpolitikájuknak”) olyan sajátságos jellegzetességei vannak, amelyek 
azt igénylik, hogy megfelelő eltervezés szerint alakítsák ki igazgatósága-
ikat. A nemzeti tulajdonba vétel (másutt használatos néven: államosítás) 
a kifejezés klasszikus értelmében csupán annyit tesz, hogy az állam lép 
föl a magánrészvényesek által jóváhagyott igazgatótanácsok helyén és 
szerepében. Ez elvben lehetővé teszi az állami előírások szerint folyó 
bankhitelezést – ami nem kis dolog. De bizonyosan nem elégséges, 
ha meggondoljuk, hogy a társadalmasítás megköveteli a jelentős társa-
dalmi partnerek közvetlen részvételét a bank vezetésében. Itt azonban 
korántsem felel meg a működtetés követelményeinek a saját alkalmazotti 
személyzet által intézett „önigazgatás”. Ezt a személyzetet kétségkívül be 
kell vonni a tagjaik munkafeltételeit érintő döntésekbe, de másba nemigen, 
mert nem az ő szintjükön kell határozni a követendő hitelpolitikáról.

Ha az igazgatóságoknak a kölcsönt nyújtók (a bankok) és a kölcsönt 
fölvevők (a „vállalkozások”) érdekellentéteivel van dolguk, akkor az 
igazgatóságok személyi-szervezeti összetételére vonatkozó előírá-
sokat annak számításba vételével kell megfogalmazni, hogy miféle 
vállalkozásokról van szó, s ezek mire tartanak igényt. A bankrendszer 
szerkezeti átalakítására van szükség, mert ebben immár túlzott köz-
pontosítás alakult ki, miután az utóbbi négy évtizedben fölhagytak az 
elmúlt két évszázadban érvényesült általános szabályozással. Nyomós 
érv szól a banki szakosodás helyreállítása mellett. Ez részint a hitelföl-
vevőik igényei szerint, részint pedig gazdasági funkcióik szerint (rövid 
távú likviditási fedezetnyújtás, közép- és hosszú távú befektetések 
finanszírozásában való részvétel) alakulna ki. Létrehozhatunk például 
„agrárbankot” (vagy mezőgazdasági pénzintézetek egész összehangolt 
együttesét), amely(ek) ügyfelei nemcsak a tőkés mezőgazdák (farmerek) 
és a parasztok közül kerülnének ki, hanem a mezőgazdaság többször 
emlegetett „upstream” és „downstream” kapcsolatai sorából is. A bank 
igazgatóságába egyfelől „bankárok” (a bank vezető tisztviselői), másfelől 
pedig ügyfelek kerülnének be (tehát „farmerek” vagy parasztok, illetve 
„upstream” és „downstream” jogi személyek képviselői). 

Elképzelhetünk másféle, különböző ipari szektoroknak megfelelő 
módon tagolt bankrendszer-alakulatokat is, amelyek igazgatóságaiban 
szavuk volna az ipari ügyfeleknek, az ipar környezeti hatását ellenőrző 
kutatási, műszaki és szolgáltató központoknak, ekképpen gondoskodva 
arról, hogy a kockázat minimálisra csökkenjen (tudomásul véve, persze, 
hogy az emberi tevékenység sosem teljesen kockázatmentes), s hogy 
ennek megvitatása demokratikus és átlátható módon történjék.
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50 A gazdaságirányítás definancializálása két dolgot igényel a törvényho-
zástól. Az első, hogy a szuverén állam a maga tekintélyével betilthassa 
saját területén a spekulatív pénzalapok (hedge fund-ok)3* műveleteit. A 
második a nyugdíjalapokra vonatkozik, amelyek mostanában vezető 
tőzsdespekulánsok gyanánt működnek közre a gazdasági rendszer 
financializálásában. Ezeket az alapokat használták föl arra – elsőként, 
persze, az Egyesült Államokban –, hogy az alkalmazásban álló dolgozók-
ra hárítsák át azokat a kockázatokat, amelyek normális viszonyok között 
a tőkére hárultak, sőt ezek voltak hivatottak igazolni a tőke védőinek 
szemében ennek „jutalmazását”! Botrányos a jelenlegi helyzet, világos 
ellentmondásban áll még a kapitalizmus ideológiai védelmével is! Csak 
hát ez a „találmány” eszményi eszközként illeszkedik a monopóliumok 
uralta fölhalmozás stratégiájába.

Szükséges a nyugdíjalapok eltörlése az elosztó nyugdíjalapok javára, 
amelyek természetüknél fogva igénylik és engedik a demokratikus vitát 
a nyugdíjjogosultság időkereteinek és dátumainak kiszámításáról és 
meghatározásáról, hasonlóképpen a befizetett járulékok nagysága és a 
folyósított díjak összege közti viszonyról. Egy szociális jogokat tisztelő 
demokráciában minden dolgozó számára nyitva állnak a nyugdíjrend-
szerek. De azért, ha minden kötél szakad, meg hogy ne legyen tilos, 
amit egyéni csoportok létre óhajtanak hozni, kiegészítő nyugdíjalapok is 
engedélyezhetők. Az összes itt sugalmazott definancializáló intézkedés 
egyetlen nyilvánvaló következtetésre vezet: lehetséges és kívánatos egy 
Wall Street nélküli világ, hogy François Morin könyvének címéből vegyük 
kölcsön ezt a megfogalmazást. (Morin 2011).

Egy Wall Street nélküli világban a gazdaságot még tág körben ellen-
őrzése alatt tartja a piac. Ám a piacok ekkor már – első ízben – igazán 
átláthatók, demokratikus egyezkedések útján szabályozzák őket a 
tényleges társadalmi partnerek (s ezek – szintén első ízben – már 
nem ellenségei egymásnak, amiként szükségképpen azok a kapita-
lizmusban). A természeténél fogva átláthatatlanul homályos – és a 
mindig a monopóliumok javát szem előtt tartó igazgatásrend megszabta 
követelmények szerint működő – „pénzpiac” az, ami meg fog szűnni. 
Eltöprenghetnénk azon is, vajon hasznos lenne-e, vagy sem bezárni az 
értéktőzsdéket, mert a tulajdonhoz való jogok, akár magán, akár társas 
formájukban, ekkor már „más módon” működnének. Azt is meg lehetne 
fontolni, lehetséges lenne-e az értéktőzsdét új célirányba fordítva újjá-
szervezni. A szimbolikus „Wall Street nélküli világ” jelszava mindamellett 
érvényben maradna.

3∗  Az angol köznyelvben pejoratív „zugalapok” jelentéssel él ez a kifejezés. Meg-
szépítve: „fedezetbiztosító alapok”. A magyar gazdasági zsurnalizmus olykor 
szintén eufemisztikus körülírással „abszolút hozamú alapok” néven emlegeti 
ezeket. (A ford.)
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51A definancializálás bizonyosan nem jelenti a makro-gazdaságpolitika 
s kiváltképp a makro-hitelgazdálkodás eltörlését. Ellenkezőleg, ez fogja 
helyreállítani hatékonyságukat, fölszabadítva őket a járadékhajszoló 
monopóliumok stratégiáinak járma alól. A nemzeti központi bankok 
hatalmának helyreállítása – amelyek többé már nem lesznek „függet-
lenek”, hanem részint az államtól, részint pedig a társadalmi partnerek 
demokratikus egyezkedésének eredményeként szabályozott piacok-
tól fognak függeni – biztosít majd kellő hatékonyságot a gazdaság 
társadalmasított irányításának szolgálatában álló makro-hitelpolitika 
szabályozásának.

Nemzetközi szinten: lekapcsolódás

A „lekapcsolódás” szót használom itt, amelyet fél évszázada javasoltam, 
s amelyet a jelenkori értekező szóhasználat mintegy ennek szinoni-
májaként látszik helyettesíteni a „deglobalizáció” kifejezéssel. Magam 
sohasem úgy fogtam föl a lekapcsolódást, mint valami visszalépést az 
autarkiához, hanem mint stratégiai irányváltást a belső és külső erőknek 
az önálló fejlődés megkerülhetetlen követelményeire adott válaszával 
szemben. A lekapcsolódás előmozdítja a globalizáció újjáépítését tár-
gyalásos alapon, nem pedig az imperialista monopóliumok kizárólagos 
érdekei előtt való meghajlás alapján. Lehetővé teszi emellett a nemzet-
közi egyenlőtlenségek csökkentését.

A lekapcsolódás azért szükséges, mert a két előző szakaszban szor-
galmazott intézkedéseket, reálisan tekintve, sohasem lehet globális 
léptékben bevezetni, de még csak regionális szinten sem (például Euró-
pában). Csakis olyan államok/nemzetek viszonylatában lehet elindítani, 
amelyekben a gazdaságirányítás társadalmasítási folyamatát célzó, 
előrehaladott, radikális társadalmi és politikai küzdelmek folynak. 

Az imperializmus abban az alakjában, ahogyan egészen a második vi-
lágháborút közvetlenül követő időkig mutatkozott, kialakította az ellentétet 
az iparosított imperialista központok és a leigázott perifériák között, ahol 
tilos volt az ipar. A nemzeti fölszabadítási mozgalmak győzelmei elindítot-
ták a peremvidékek iparosítási folyamatát a lekapcsolódás politikájának 
megvalósításával, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az önerőre 
támaszkodó fejlődés útjára léphessenek. Az efféle lekapcsolódások, 
amelyek annak idején radikálisnak számító társadalmi reformokkal jártak 
együtt, megteremtették a föltételeket az olyan országok lehetséges „elru-
gaszkodásához”, amelyek továbbhaladtak ebben az irányban – Kínával 
az élen, természetesen.

Ám a jelenkor imperializmusa, a Triász imperializmusa, meghátrálásra 
kényszerülve és az új kor föltételeihez „igazodva”, új alapokon újjáépült, 
arra az „előnyre” alapozva, amelyre támaszkodva szándékozott megtar-
tani kizárólagos előjogát az alább fölsorolt öt kategória ellenőrzésében:
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• hozzáférés a földteke természeti erőforrásaihoz;
• a monetáris és financiális rendszer globális integrációja;
• kommunikációs és információs rendszerek;
• tömegpusztító fegyverek. 
A lekapcsolódás fő formáit ma tehát pontosan meghatározza a jelen-

kori imperializmus emez öt előjogával szemben támasztandó kihívás. A 
föltörekvő országok, amelyek fölött természetesen különböző mértékben 
gyakorolnak ellenőrzést, s amelyek az önrendelkezés különböző fokain 
állnak, a lekapcsolódás során szembefordulnak a fölsorolt öt előjoggal. 
Miközben az elmúlt két évtizedben a lekapcsolódásban elért siker ké-
pessé tette ezeket az országokat fejlődésük fölgyorsítására – különösen 
az iparfejlesztés révén, „kapitalista” eszközökkel a globalizált „liberális” 
rendszeren belül –, ez a siker téveszméket sugallt nekik afelől, hogy 
továbbra is ilyen úton járhatnak, vagyis hogy fölemelkedhetnek az új 
„egyenjogú kapitalista partnerek” sorába. A legtekintélyesebb ilyen orszá-
gok „kooptálására” tett kísérlet, a G20 létrehozásával, mintegy szárnyakat 
adott ezeknek az illúzióknak.

Ám az imperialista rendszer (amit „globalizációnak” mondanak) fo-
lyamatban levő megroppanásával alighanem szertefoszlanak ezek az 
illúziók. A Triász imperialista hatalmai és a föltörekvő országok közti 
konfliktus már látótávolságba került, s várhatólag tovább rosszabbodik 
a helyzet. A föltörekvő országok társadalmai, ha előbbre akarnak lépni, 
rákényszerülnek, hogy még inkább az önerőre támaszkodó fejlesztés 
módozatai felé forduljanak a nemzeti tervezés, valamint a Dél–Dél 
együttműködés erősítése révén.

A merészség ilyen körülmények között abban áll: lendületesen és kö-
vetkezetesen haladni e cél felé, egyesíteni a lekapcsolódás megkövetelte 
intézkedéseket a társadalmi haladásban kívánatos lépésekkel.

E radikalizálódás hármas célja: a társadalom demokratizálása; a 
következetes társadalmi haladás megvalósítása; imperialista-ellenes 
álláspontok kialakítása. Lehetséges az ilyen irányú elköteleződés nem 
csupán a föltörekvő országok társadalmai számára, hanem a globális Dél 
„magukra hagyott” vagy „leírt” társadalmaiban is. Ezeket az országokat 
ténylegesen újragyarmatosították az 1980-as évek szerkezet-kiigazító 
programjai révén. Népeik most nyíltan lázadnak, akár arattak már győ-
zelmeket (Dél-Amerikában), akár nem (az arab világban).

A merészség itt azt jelenti, hogy ezekben a társadalmakban legyen a 
radikális baloldalban annyi kurázsi, hogy szembenézzen a kihívásokkal, 
és támogassa a folyamatban levő, szükségszerű harcok folytatását és 
radikalizálódását.

A Dél lekapcsolódása előkészíti az utat magának az imperialista 
rendszernek a fölbomlásához. Ez kiváltképp szembetűnő azokban a 
térségekben, amelyeket sújt a globális monetáris és financiális rendszer 
gazdálkodása, miután ez a dollár-hegemónia következménye.
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és pénzügyi világrenddel” helyettesíthető, amelyik kiegyensúlyozottabb 
és jobban kedvez a peremvidékek fejlesztésének. Mint mindig, „konszen-
zust” keresni a fölülről irányított nemzetközi újjáépítés ügyében – merő 
ábrándozás, a csodavárással rokon. Ami most napirendre került, az a 
létező rendszer lebontása – illetve fölbomlása, összeroppanása – és a 
nemzeti alternatív rendszerek újjáépítése (országonként vagy földrészen-
ként vagy régiónként), ahogy néhány ilyen elképzelés megalapozása 
már megkezdődött Dél-Amerikában. A merészség itt abban áll: legyen 
meg a kellő bátorság, a lehető legszilárdabb elszántság az elinduláshoz, 
nem sokat aggodalmaskodva azon, hogy mi lesz majd az imperializmus 
válaszlépése. 

A lekapcsolódás/lebontás problematikája Európa számára is lényeges, 
amely a monopóliumok uralta globalizáció egyik részhalmaza. Az Euró-
pa-projektumot, az európai integráció tervét már a kezdet kezdetén úgy 
vázolták föl, majd úgy építették ki rendszeresen, hogy megfosszák vele 
Európa népeit demokratikus hatalmuk gyakorlásának lehetőségétől. Az 
Európai Uniót a monopóliumok gyámsági területeként hozták létre. Az 
euróövezet beszakadásával az EU alávetése a monopóliumok akaratá-
nak a demokrácia eltörléséhez vezetett, ami amúgy is a bohózat szintjére 
süllyedt le, és szélsőséges formákat öltött, nevezetesen arra az egyetlen 
kérdésre összpontosított: mi lesz a „piac” (azaz a monopóliumok) és a 
„hitelminősítők” (vagyis megint csak a monopóliumok) reakciója? Ez az 
egyedüli kérdés, amely most fönnforog. Hogy miként reagálhat a nép, 
az már egy csöppet sem számít.

Nyilvánvaló tehát, hogy égen-földön nincs más alternatíva, mint a 
merészség: „megszegni” az „európai alkotmánynak” és az euró képzelt 
központi bankjának kötelező előírásait (lásd: Bernier 2011). Más szóval, 
nincs alternatívája az európai intézmények és az euróövezet visszabon-
tásának. (Nikonoff 2011). Ez az elkerülhetetlen előföltétele a népek és 
nemzetek „más Európája” végtére elkövetkező újjáépítésének. 

Végkövetkeztetésül: merészséget, még több merészséget, egyre csak 
merészséget.

Amit merészségen értek, az ennélfogva:
a) a radikális baloldal számára az imperialista Triász társadalmaiban 

– a szükséges kötelezettség-vállalás egy alternatív monopólium-ellenes 
társadalmi blokk létrehozásában.

b) a radikális baloldal számára a peremvidékek társadalmaiban – el-
kötelezettség egy alternatív komprádor-ellenes társadalmi blokk létre-
hozásában.

Időbe telik előrehaladást elérni ezeknek a blokkoknak a kiépítésében, 
de igencsak föl lehet gyorsítani a folyamatot, ha a radikális baloldal 
elszántan mozgásba lendül, és elkötelezetten halad előre a szocializ-
mus felé tartó hosszú úton. Tehát nem ahhoz kell stratégiákat gyártani, 
hogy „kijussunk a kapitalizmus válságából”, hanem hogy „kijussunk a 
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kölcsönözzek (Amin 2009, valamint Amin 2011).

Döntő történelmi fordulat időszakát éljük. A kapitalizmus egyedüli 
jogosultsága abból fakad, hogy megteremtette a civilizáció magasabb 
szakaszaként értett szocializmusba való átmenet föltételeit. A kapita-
lizmus immár elavult rendszer, folytatása csak a barbársághoz vezet. 
Semmilyen más kapitalizmus nem lehetséges. A civilizációk összecsa-
pásának kimenetele, mint mindig, bizonytalan. Vagy a radikális baloldal 
jár sikerrel forradalmi kezdeményezéseinek merészsége révén, vagy 
győzni fog az ellenforradalom. Nincs hasznavehető kompromisszum e 
kihívásra adott két válasz között.

A nem-radikális baloldal összes stratégiája ténylegesen: nem-stratégia. 
Pusztán csak az egyik napról a másikra való alkalmazkodás az összerop-
panás felé tartó rendszer viszontagságaihoz. S amikor a mindenkori ha-
talmasságok azt akarják, amiként a Párduc, hogy „változzon meg minden, 
hogy semmi se változzon”,4* akkor a baloldal „várományosai” azt hiszik, 
hogy lehetséges „megváltoztatni az életet anélkül, hogy hozzányúlnának 
a monopóliumok hatalmához”! A nem-radikális baloldal nem fogja útját 
állni a kapitalista barbárság diadalának. Máris elvesztette a csatát, mert 
nincs meg benne az akarat, hogy fölvegye a harcot.

Amire szükség van: merészség ahhoz, hogy beteljesítsük a kapitaliz-
mus őszét, amit rendszerének beroppanása jelez majd s a népek igazi 
tavaszának születése, a tavaszé, amely immár lehetséges.
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4∗ Utalás az olasz Giuseppe Tomasi di Lampedusa A Párduc c. regényére. (1958, 
magyarul: 1961). (A ford.)
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Az európai rendszer  
programozott összeroppanása

Összevethető-e Európa az Egyesült Államokkal?

Európában az a többségi vélemény járja, hogy Európának mindene 
megvan, amitől az Egyesült Államokhoz fogható – s következésképpen 
attól független – gazdasági és politikai hatalommá legyen. Ha összeadjuk 
népességszámait és a GDP-k megfelelő mennyiségeit, nyilvánvalónak 
látszik a dolog. Én azonban azt hiszem, Európa olyan jelentős, háromszo-
ros hátrányban szenved, hogy az lehetetlenné teszi az összehasonlítást.

Mindenekelőtt, az amerikai földrész északi része (az Egyesült Álla-
mok és – amit én határon túli államának nevezek – Kanada) összeha-
sonlíthatatlanul nagyobb természeti erőforrásokkal rendelkezik, mint 
Európának Oroszországtól nyugatra eső része, amit jól mutat Európa 
energiabehozatali függősége.

Másodszor, Európa számos, történetileg különböző nemzetből tevődik 
össze, amelyek politikai kultúrájának különbözősége, még ha ez a kü-
lönbözőség nem szükségképpen ütközik is ki nemzeti sovinizmusként, 
eléggé súlyos ahhoz, hogy kizárja egyfajta „európai nép” létezésének 
elismerését, az Egyesült Államokbeli „amerikai nép” mintájára. Később 
visszatérünk erre a fontos témára.

Harmadszor pedig (s ez a fő kizáró oka a szóban forgó összevetés-
nek), Európában a tőkés fejlődés egyenlőtlen volt és maradt, míg az 
amerikai kapitalizmus nagyjából egyformán fejlődött szerte az észak-
amerikai térségben, legalábbis a polgárháború után. A történelmi Orosz-
országtól (ideértve Ukrajnát és Belaruszt) nyugatra fekvő Európa a tőkés 
társadalmak egyenlőtlenül fejlett, három különböző szinten elhelyezkedő 
csoportjaiból áll.

A történelmi kapitalizmus – vagyis a tőkés termelési módnak az a 
formája, amelyikből a világszerte fönnálló rend kialakult – kezdetben a 
London–Amszterdam–Párizs háromszögben öltött alakot a tizenhatodik 
században, s a francia politikai forradalommal és az angol ipari forrada-
lommal érte el teljesen kialakult formáját. Ez a modell, amelyik a modern 
korba érkezve uralkodóvá vált a vezető tőkés központokban (a liberális 
kapitalizmus, Wallerstein elnevezésével), erőteljesen és gyorsan elterjedt 
az Egyesült Államokban a polgárháború után, véget vetve a rabszolga-
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lóképpen véget vetett Japán független hatalmának is. Európában 1870 
után ugyanez a modell éppoly gyorsan érvényre jutott Németországban 
és Skandináviában. Európa „magva” (Nagy-Britannia, Franciaország, 
Németország, Hollandia, Belgium, Svájc, Ausztria és Skandinávia) immár 
saját – ahogy én nevezem – kiterjesztett (generalized) monopóliumainak 
gazdasági, politikai és társadalmi igájába hajlott, amelyek a monopol-
kapitalizmus korai formájából indulva jutottak el ebbe az állapotukba az 
1975–1990 közti időszakban.

Mégsem „európaiak” az ebben az európai régióban működő kiter-
jesztett monopóliumok; még mindig csak szigorúan „nemzetiek” (vagyis 
németek, britek, svédek stb.), még akkor sem, ha üzleti tevékenységük 
transzeurópai vagy akár transznacionális (ha tehát világméretű tevékeny-
ség). Ugyanez áll az Egyesült Államok és Japán jelenkori kiterjesztett 
monopóliumaira is. Az e tárgyban végzett imponáló kutatásokhoz fűzött 
kommentáromban kellőképpen hangsúlyoztam e következtetés döntő 
fontosságát.¹

A második csoportba Olaszország, Spanyolország és Portugália tar-
tozik, ezekben az uralkodó modell – jelenleg a kiterjesztett monopolka-
pitalizmus – sokkal inkább csak a közelmúltban, a második világháború 
után öltött alakot. Emiatt ezek a társadalmak olyan sajátosságokat őriztek 
meg gazdasági és politikai irányításuk formáiban, amelyek akadályozzák 
a többiekkel egyenlő szintre emelkedésüket.

A harmadik szinten azonban, amelyen a volt „szocialista” (szovjet 
mintát követő) világ országai és Görögország állnak, nincs semmilyen 
alapjuk a saját nemzeti társadalmaik jellegzetességeit mutató kiterjesz-
tett monopóliumoknak (a görög hajómágnások jelenthetnének kivételt, 
csakhogy ezek „görög” státusa fölöttébb kétséges). A második világ-
háborúig mindezek a társadalmak messze lemaradtak azoktól a fejlett 
tőkés viszonyokkal rendelkező országoktól, amelyek Európa magvát 
jellemzik. Azután a szovjet típusú szocializmus még inkább megnyirbálta 
a nemzeti tőkés burzsoázia kezdeményeit mindazokban az országokban, 
amelyek a „valóságosan létező szocializmus” útjára léptek, és csenevész 
hatalmukat ha nem is szocialista, de szociális jellegű államkapitalista 
hatalommal helyettesítette. Ezek az országok (valamint az ide számítható 
Görögország), miután az Európai Unió és a NATO tagjaiként ismét beke-
belezte őket a kapitalista világ, a továbbiakban a periferikus kapitalizmus 
országainak helyzetében osztoztak: nem saját nemzeti monopóliumok 
uralkodtak rajtuk, hanem az európai „magországok” kiterjesztett mono-
póliumainak alávetett országokká lettek.

Európának ez a heterogenitása szigorúan kizárja az összehasonlítást 
az Egyesült Államok/Kanada együttesével. Azt kérdezhetik azonban: 
nem lehetne-e fokozatosan eltüntetni ezt a heterogenitást – éppenséggel 
Európa integrációja révén? Ez az uralkodó vélemény Európában. Én 
azonban nem értek vele egyet, s még majd visszatérek rá.
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résszel?

Hitem szerint közelebb áll a valósághoz, ha Európát a két Amerika 
földrészéhez hasonlítjuk (az Egyesült Államok és Kanada az egyik fele, 
Latin-Amerika, a Karib-tenger melléke és szigetvilága a másik), mintsem 
csupán Észak-Amerikához. Az amerikai duális kontinens a világkapitaliz-
mus olyan együttesét alkotja, amelyet a központi szerepet játszó, uralko-
dó Észak s a peremre szorított, alávetett Dél ellentéte határoz meg. Ezt 
az uralmat, amelyen a tizenkilencedik században a föltörekvő amerikai 
hatalom (1823-ban kinyilvánítva törekvéseit a Monroe-doktrinában) még 
osztozott brit vetélytársával, majd világviszonylatban hegemón hatalom-
má előlépve, immár túlnyomórészt Washington gyakorolja. Kiterjesztett 
monopóliumai tág körben ellenőrzés alatt tartják az országuk határaitól 
délre zajló gazdasági és politikai életet, dacára annak, hogy az utóbbi 
időkben egyre sokasodó támadások érik őket, amelyek megingathatják 
uralmukat. Nyilvánvaló a párhuzam Európával. Kelet-Európa periferikus, 
Nyugat-Európának alávetett helyzete hasonló ahhoz, amelyik Latin-
Amerika állapotát jellemzi az Egyesült Államokhoz való viszonylatában.

De mint minden párhuzam, ez is sántít, s efölött elsiklani helytelen 
következtetésekhez vezetne részint a lehetséges eljövendő helyzetek-
re nézve, részint pedig arra nézve, hogy miféle hatékony stratégiával 
lehetne utat törni a lehető legjobb jövő felé. A párhuzam két ága között 
inkább a különbség, semmint a hasonlóság érvényesül. Latin-Amerika 
mesés természeti kincsekkel – víz, termőföld, ásványok, kőolaj, földgáz 
– rendelkező hatalmas földrész. Ezen a szinten semmiképp sem fogható 
hozzá Kelet-Európa. Amellett Latin-Amerika Kelet-Európához képest 
sokkal kevésbé heterogén: országaiban két rokon nyelvet beszélnek 
(bár számtalan indián idióma is továbbél ezek mellett), és kevéssé jel-
lemzi a szomszéd országok nacionalista-soviniszta ellenségeskedése. 
De bármennyire fontosak is ezek a különbségek, alapjában véve nem 
ezek indokolják, hogy ne folytassuk tovább a leegyszerűsítő analógiás 
érvelést.

Az Egyesült Államok a magáénak tekintett Dél fölötti uralmát főképpen 
gazdasági eszközökkel gyakorolja, amiként a Washington által előmoz-
dított pánamerikai közös piac modelljéből is kitetszik (bár Washington 
pillanatnyilag szünetelteti ennek megvalósítására irányuló erőfeszíté-
seit). Az elképzelés már működő része – a NAFTA, amely az alárendelt 
Mexikót illeszti be a nagy észak-amerikai piac keretei közé – nem vonja 
kétségbe intézményesen a gazdasági uralom igájába hajtott Mexikó po-
litikai szuverenitását. Nincs semmi naivitás ebben az észrevételben. Jól 
tudom, hogy nincsenek áthatolhatatlan válaszfalak a gazdasági eszközök 
és a politikai szinten végrehajtott intézkedések között. A latin-amerikai 
ellenzéki erők joggal tartják az Amerikai Államok Szervezetét (OAS) az 
„Egyesült Államok gyarmatügyi minisztériumának”, s az USA-intervenciók 
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államcsínyek támogatásának formájában nyilvánultak meg, elég hosszú 
ahhoz, hogy ezt a vélekedést alátámassza.

Az Európai Unió intézményes államközi kapcsolatai tágabb értelmű és 
bonyolultabb logika szerint épülnek föl. Van ugyan egyfajta nyugat-euró-
pai „Monroe-elv” („Kelet-Európa Nyugat-Európa tulajdona”). De nemcsak 
ennyi az egész. Az Európai Unió már nem csupán „közös piac”, ami akkor 
volt, amikor még csak hat országra korlátozódott, mielőtt Nyugat-Európa 
többi országára is kiterjeszkedett volna. A maastrichti egyezmény óta az 
Európai Unió immár a politikai integráció tervezete. Bizonyos, hogy úgy 
fogant ez a politikai terv, mint az érintett társadalmaknak a kiterjesztett 
monopóliumok által való irányítására szolgáló eszköz.

De lehet belőle összeütközések porondja s az eredeti rendeltetés, 
valamint a megvalósítására szolgáló eszközök megkérdőjelezésének 
színhelye is. Az európai intézmények állítólag az Unió népei közötti 
kapcsolaterősítést szolgálják, s eszközeik is volnának erre a célra, mint 
amilyen a tagállamok képviseletének népességszámuk, nem pedig GDP-
jük szerinti súlyozása.

Ebből kifolyólag az uralkodó vélemény Európában, beleértve a jelenlegi 
intézmények iránt kritikus baloldal többségének vélekedését is, őrzi a 
reményt, hogy „lehet más Európa”.

De mielőtt vitatkozni kezdenénk az Európa-konstrukció lehetséges 
alternatíváinak téziseiről és hipotéziseiről, szükségesnek látszik sort kerí-
teni néhány egyéb kérdés, egyfelől az atlanti elkötelezettség és az impe-
rializmus, másfelől pedig az európai identitás kérdésének megvitatására.

Európa, vagy atlanti és imperialista Európa?

Nagy-Britannia inkább atlanti elkötelezettségű, mintsem európai, s ezt 
a magatartását korábbi, hegemón imperialista hatalmi létéből örökölte, 
jóllehet ebből mára csupán annyi maradt, hogy a londoni City kiváltságos 
helyet foglal el a globalizált pénzügyi rendszerben. Ennélfogva Nagy-Bri-
tannia a maga sajátságos európai uniós tagságát annak a prioritásnak 
rendeli alá, amelyben az európai–atlanti gazdasági és pénzpiac intézmé-
nyeit részesíti, ez pedig fölülír minden arra vonatkozó kívánságot, hogy 
tevékeny részese legyen az európai politikai integrációnak.

De nem csupán Nagy-Britannia atlanti elkötelezettségű. Nem kevésbé 
azok a kontinentális európai államok is, dacára látszólagos törekvésük-
nek arra, hogy egységes politikai Európát – európai politikát – építsenek 
föl. Bizonyíték rá a NATO központi helyzete ebben a politikai konstruk-
cióban. Hogy egy katonai szövetségkötés egy unión kívüli országgal 
de facto belekerülhet az „Európai Alkotmányba”, ez valami példátlan 
anomália. Néhány európai ország (Lengyelország, Magyarország és a 
balti államok) számára a NATO – vagyis az Egyesült Államok – oltalma 
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tartozásuk.
Az atlanti politika makacs továbbfolytatása s a NATO hadműveleti 

terének világméretű kiterjesztése, miután föltehetőleg megszűnt a 
„szovjet fenyegetés”, ez vezetett ahhoz, amit a Triász (az Egyesült Ál-
lamok, Európa és Japán) kollektív imperializmusának megjelenéseként 
elemeztem korábban. Tehát annak bizonyítékaként, hogy a kiterjesztett 
monopolkapitalizmus uralkodó központjai továbbra is uralkodni szándé-
koznak – a föltörekvő államok színre lépése után is. Annak az imperia-
lista rendszernek a viszonylag újabb, minőségi átalakulásáról van szó, 
amelyik korábban, hagyományosan az imperialista hatalmak egymás 
közti konfliktusára alapozódott. E kollektív imperializmus létrejöttét annak 
szüksége indokolta, hogy közösen kell szembeszállni a periféria, tehát 
Ázsia, Afrika és Latin-Amerika alárendeltségükből szabadulni akaró népei 
és államai által képviselt kihívással.

Az imperializmus szóban forgó európai szegmense csupán Nyugat-
Európát foglalja magában, amelynek valamennyi állama a modern 
korban mindvégig imperialista, akár gyarmattartó volt, akár nem, mivel-
hogy mindnyájan és mindig is az imperializmus járadékosai voltak, és 
ma is azok. Evvel szemben a kelet-európai államok nem részesülnek 
ilyesmiben, miután nincsenek saját nemzeti kiterjesztett monopóliumaik. 
De azt az illúziót táplálták magukban, hogy joguk van hasonló járadék 
élvezetéhez „európaiságuk” okán. Ki tudja, sikerül-e megszabadulniuk 
egy szép napon ettől az illúziótól?

Az immár kollektív imperializmus – az említett Triász – egységes, közös 
politikát követ a Délhez való viszonyában, ez pedig az állandó agresz-
szió politikája az olyan népekkel és államokkal szemben, amelyek arra 
vetemednek, hogy megkérdőjelezzék e kollektív imperializmus sajátos 
globalizációjának rendszerét. S a kollektív imperializmusnak van egy 
katonai vezetője, ha ugyan nem egy hegemónja: az Egyesült Államok. 
Érthető hát, hogy sem az Európai Uniónak, sem bármely tagállamának 
nincs többé „külpolitikája”. A tények azt mutatják, hogy csakis egyetlen 
„külpolitikának” van realitása: fölsorakozni minden olyasmi mögé, amit 
Washington (esetleg Londonnal egyeztetve) a saját szakállára elhatároz. 
Délről nézve Európa semmi egyéb, mint az Egyesült Államok föltétlen 
szövetségese. Bár Latin-Amerikában imitt-amott táplálnak némi illúziót 
arra nézvést, hogy ez talán nem egészen így van – kétségkívül azért, 
mert ott az USA egymaga és brutális módon gyakorolja a hegemóniát, 
s nem alárendelt európai szövetségesei útján –, de nem ez a helyzet 
Ázsiában és Afrikában. A föltörekvő országok hatalomgyakorlói jól tudják: 
e két földrész többi országának vezetői belenyugszanak abba, hogy ők 
csak alávetett komprádor státusban uralkodhatnak. Mindent összevetve, 
csak Washington számít, Európa nem, amely mintha egyáltalán nem is 
létezne.
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A nézőpont, amelyből ez a kérdés fölvethető, Európán belüli nézőpont. 
Mert kívülről – az óriási kiterjedésű Dél felől – tekintve, „Európa” persze, 
hogy létező valóság. Hiszen az ázsiai és afrikai emberek számára, 
akiknek a nyelve és vallása „nem európai”, még ha ennek valóságát 
fölhígította is a keresztény misszionáriusok térítő munkája vagy az, hogy 
elsajátították a gyarmatosítók hivatalos nyelvét, az európaiak a „mások”. 
Persze, másként áll a dolog Latin-Amerikában, amely – akár Észak-
Amerika – a „másik Európának”, a „Újvilágnak” a történelmi kapitalizmus 
kibontakozásához tartozó kiépítése során jött létre.

Az európai identitás mint valódi kérdés csakis úgy tárgyalható, ha 
belülről nézzük Európát. De emez identitás igenlőinek és tagadóinak a 
tételei úgy csapnak össze, hogy vita közben mindkét fél túlságosan is 
a maga javára igyekszik markolni az érvek bunkóját. Az egyik a keresz-
ténységre hivatkozik, holott logikus volna külön-külön utalni a katolikus, 
a protestáns meg az ortodox kereszténységre, s közben nem siklani el 
afölött, hogy korántsem elhanyagolható a vallást nem gyakorlók, sőt a 
vallásra egyáltalában fittyet hányók száma.

A másik abból indul ki, hogy egy spanyol jobban kijön egy argentinnal, 
mint egy litvánnal, hogy a francia jobban megérteti magát egy algériaival, 
mint egy bolgárral, meg hogy egy angol szabadabban mozog a világnak 
azokon a tájain, ahol az ő nyelvét beszélik, mint Európában. Az ősi 
görög-római civilizáció okán viszont a görög vagy a latin, akár eredeti, 
akár rekonstruált formájában, inkább lehetne Európa hivatalos nyelve 
(ahogy a középkorban az is volt), mintsem az angol. A tizennyolcadik 
századi Felvilágosodás nemigen gyökerezett meg igazán a London–
Amszterdam–Párizs háromszögön túl, habár Porosz-, sőt Oroszországba 
is exportálták. A képviseletválasztó demokrácia még nagyon-nagyon 
bizonytalan valami, és túlságosan is fiatal ahhoz, hogy ebben lehetne 
látni Európa szemlátomást különbözőképpen alakuló politikai kultúráinak 
közös forrását.

Nem ütközik semmilyen nehézségbe rámutatni a még létező nemzeti 
identitások hatalmára Európában. Franciaország, Németország, Spa-
nyolország és Nagy-Britannia egyaránt elkeseredett évszázados hábo-
rúskodások során alakult ki. Jóllehet a jelentéktelen Luxemburg minisz-
terelnöke mondhatja azt, hogy az ő hazája (vagy a bankja?): „Európa”, 
ám sem a francia elnök, sem a német kancellár vagy a brit miniszterelnök 
nem merészelne ilyen badarságot kiejteni a száján. De vajon csakugyan 
szükség van valamiféle közös identitásra ahhoz, hogy legitim legyen egy 
regionális politikai integrációra irányuló tervezet? Szerintem semmiképp 
sem. Föltétel viszont az, hogy ismerjék el az identitások sokféleségét 
(nevezzük ezeket „nemzetinek”), és precízen sorakoztassák föl a politikai 
összeépülésre irányuló közös akarat mellett szóló összes komoly érvet és 
indokot. Ez az elv nem csupán az európaiak számára érvényes: éppúgy 
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is. Nem szükséges „arabságban” vagy „négritude-ben” gondolkozni 
ahhoz, hogy teljes mértékben legitimnek ismerjünk el egy arab világra 
vagy Fekete-Afrikára vonatkozó tervet. Öreg hiba, hogy az „Európa-
hívők” nem viselkednek ilyen intelligens módon. Nagy többségükben 
beérik avval, hogy „nemzet fölöttinek” vagy „szuvererenitás-ellenesnek” 
mondják magukat, ami a legjobb esetben is értelmetlen, és könnyen 
összeütközésbe kerülhet a valósággal. Ezért aztán az európai politikai 
integráció tervezetéről folytatott vitámat nem kívánom az „identitás” fu-
tóhomokjára alapozni, hanem annak szilárd talaján óhajtanám folytatni, 
hogy mi a tétje és melyek volnának az intézményes formái a politikailag 
integrált Európa irányításának.

Életképes-e az Európai Unió?

A kérdés nem az, hogy „egy” európai terv (miféle?, mire való?) lehetsé-
ges-e – nyilvánvaló, hogy igen –, hanem, hogy az a terv, amelyik most 
van terítéken, életképes-e, vagy életképessé tehető-e? Nem érdekelnek 
azok az „Európa-hívők”, akik a kiterjesztett monopolkapitalizmus köve-
telményeinek eleget téve, lényegében olyannak fogadják el az Európai 
Uniót, amilyen, s csak az izgatja őket, hogy valamilyen megoldást talál-
janak a jelenleg tapasztalt „konjunkturális” (szerintem egyáltalában nem 
konjunkturális) válsággal járó nehézségekre. Csakis azoknak az érveit 
veszem figyelembe, akik úgy vélik, „lehetséges egy másfajta Európa”, 
beleértve egy bizonyos megreformált, emberarcú kapitalizmus védelme-
zőit is, éppen úgy, mint azokat, akik egy szocialista átalakulás távlatában 
látják Európa és a világ jövőjét. A vita középpontjában az Európát és a 
világot végigszántó válság áll. Ami Európát illeti, az euróövezet előtérben 
álló válsága és az Európai Unió háttérben zajló válsága elválaszthatatlan 
egymástól.

Az Európai Unió és az euróövezet szerkezete, legalább a maastrichti 
egyezmény óta, bár szerintem már jóval korábban, azon az elképzelésen 
és terven alapult, hogy ezek majd alkotóelemei lesznek az ún. liberális 
globalizáció építményének – vagyis egy olyan rendszer kiépítésének, 
amelyik biztosítja a kiterjesztett monopolkapitalizmus kizárólagos ural-
mát. Ebben az összefüggésben a szükséges kiindulópont, nézetem 
szerint, azoknak az ellentmondásoknak az elemzése, amelyek ezt a 
projektumot (s ennélfogva a beletartozó Európa-projektumot is) kivihe-
tetlenné teszik.

De hát azt hozhatják föl az „egy” Európa-projektum mellett a terv föltét-
len védelmezői (mivel ennek megvan az az előnye, hogy már létezik, már 
kézzel fogható valóság): át lehet alakítani. Persze, hogy át lehet – elvon-
tan, elméletileg. De milyen föltételek mellett? Úgy gondolom, kétszeresen 
is csoda volna (márpedig én nem hiszek a csodákban), ha bekövetkezne, 
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szuverenitások valóságát, a szóban forgó érdekek sokféleségét, s erre 
alapozva szervezné meg intézményes működését; 2. ha a kapitalizmust 
– megtartva gazdaság- és társadalomirányítási módjának általános ke-
reteit – rá lehetne venni, hogy másképp működjék, mint ahogyan saját 
logikája diktálja, ami immár a kiterjesztett monopóliumok uralmi logikája. 
Nem látom jelét, hogy az Európa-hívők többsége képes volna fölfogni: 
ilyen követelményekkel kellene számolniuk. De annak sem látom nyomát, 
hogy baloldali kisebbségük, amely számol ugyan ezekkel, képes volna 
mozgósítani olyan politikai és társadalmi erőket, amelyek kiforgatnák 
sarkaiból a fönnálló és berendezkedett Európa-hit konzervativizmusát. 
Ezért jutottam arra a következtetésre, hogy az Európai Unió nem lehet 
más, mint ami, márpedig mint ilyen, járhatatlan utat képvisel. 

Az euróövezet válsága mutatja az Európa-terv életképtelenségét

Az „európai” projektumot, amiként meghatározta a maastrichti szerződés, 
valamint az euróövezet tervezetét hazug és ostoba propagandakampány-
nyal (hogy mást ne mondjak) adták el a közvéleménynek. Némelyeknek 
– a gazdag Nyugat-Európa (viszonylagosan) privilegizált népeinek – azt 
mondták, hogy a nemzeti szuverenitások eltörlésével véget lehet majd 
vetni a gyűlölködő háborúskodásnak, amely kivéreztette a földrészt 
(érthető, hogy e porhintés sikerrel járt). S kellő körítéssel szolgálták föl: 
a nagy amerikai demokrácia barátsága, a demokráciáért vívott közös 
harc ennek nagy hátsó udvarában, vagyis a Délen – a régi imperialista 
szerep elfogadtatásának új formája – stb. A többieknek – a Kelet szegény 
ördögeinek – a nyugati életminták „utolérése” révén ígértek bőséget.

A többség Európa mindkét felén – Nyugaton és Keleten egyaránt – 
bekapta ezt a csalétket. Keleten, úgy látszik, elhitték, hogy az a bizonyos 
„utolérés” lehetővé válik, ha csatlakoznak az Európai Unióhoz: jó üzletnek 
látszott. De az ár, amit fizettek érte – talán büntetésként, amiért elfogad-
ták a kommunizmusnak nevezett, szovjet típusú szocializmust gyakorló 
rezsimeket –, az évekig tartó keserves átigazítás, szerkezetváltás volt. 
Kikényszerítették ezt az átigazítást – vagyis a „megszorításokat” (már-
mint a dolgozók, nem pedig a milliárdosok számára). Társadalmi kataszt-
rófával fizettek érte. Így vált Kelet-Európa Nyugat-Európa perifériájává. 
Egy nemrégiben készült, komoly tanulmány azt állítja, hogy a románok 
80 százaléka szerint: „a Ceauşescu-érában jobban mentek a dolgok”!² 
Van-e ennél jobb mutatója az Európai Uniót jellemző állítólagos demok-
rácia legitimáció-vesztésének? Tanulnak-e ebből a leckéből az érintett 
népek? Megértik-e, hogy a kapitalizmus logikája nem az utolérésé, ha-
nem ellenkezőleg, a mélyülő egyenlőtlenségeké? Ki tudja!

Hogy Görögország ma a konfliktus kellős közepébe csöppent, annak 
egyik oka az, hogy része az euróövezetnek, a másik viszont az, hogy a 



V
Á

LT
O

ZA
TO

K
 E

G
Y 

TÉ
M

Á
R

A
65görög nép abban reménykedett: sikerül elkerülnie a többi (volt „szocia-

lista”) balkáni peremország végzetét. Görögország lakossága általában 
véve azt gondolta (vagy csak remélte?): mivel nem volt olyan balsze-
rencsés, hogy (a második világháború hősi korszakában hatalmas erőt 
képviselő!) „kommunisták” kormányzása alá kerüljön – az ezredesek 
jóvoltából! –, nem kell majd megfizetnie a Balkán többi részére kirótt 
büntetést. Hogy Európa majd másként bánik velük, és az euró majd 
másként működik őnáluk. Hogy az európai és kiváltképp az euróövezeti 
társak szolidaritása, ha másutt gyöngének bizonyult is (ott, ahol bünte-
tendő volt a „kommunizmus” vétke), majd megmutatkozik az ő esetükben.

A görögöket földre sújtotta naiv illúzióik szertefoszlása. Most megtud-
hatták, hogy a balkáni szomszédaik, Bulgária és Albánia mellett szorít 
helyet nekik a rendszer. Az euróövezet logikája ugyanis nem különbözik 
az Európai Unióétól; ellenkezőleg, fölerősíti annak erőszakosságát. A 
tőkés fölhalmozás logikája általában is a nemzetek közti egyenlőtlensé-
get teszi hangsúlyossá (így épül ki a központi mag és a peremvidékek 
ellentéte); a kiterjesztett monopóliumok uralta fölhalmozás pedig csak 
még tovább erősíti a rendszernek ezt a belső természetéből fakadó ten-
denciáját. Ez ellen azt szokás fölhozni, hogy az Európai Unió intézménye-
inek megvannak hozzá az eszközei, hogy korrigálják az Európán belüli 
egyenlőtlenségeket, mégpedig úgy, hogy megfelelő pénzügyi támogatást 
adnak az Unió lemaradó országainak; s ezt a közvélemény általában el 
is hiszi. Valójában ez a támogatás (eltekintve a mezőgazdaságétól, de 
annak a kérdése más lapra tartozik; amúgy pedig a modern infrastruktúra 
kiépítését célozza a támogatás) túl kevés ahhoz, hogy bármiféle utolérés 
süljön ki belőle. De ami még súlyosabb: arra való, hogy a kiterjesztett 
monopóliumok behatolását segítse elő, tehát az egyenlőtlen fejlődés 
tendenciáját erősíti föl az érintett nemzetgazdaságok nagyobb nyitottsága 
révén. Továbbá, ez a segélyezés bizonyos nemzeti alrégiók megerősíté-
sét célozza (például Bajorországét, Lombardiáét és Katalóniáét), ezáltal 
pedig gyöngíti a nemzetállamok ellenállóképességét a monopóliumok 
diktátumaival szemben. 

Az euróövezet arra volt jó, hogy még tovább súlyosbítsa az ilyen 
irányba történő mozgást. Alapvető jellegét az Európai Központi Bank 
alapszabályzata határozta meg, ez ugyanis tiltja a nemzetállamoknak, 
kormányoknak juttatott hitelezést (még az esetben is, ha csupán egyetlen 
egy, nemzetek fölötti kormány intézné Európa ügyeit, bár erről szó sincs), 
csakis bankoknak ad hitelt – nevetségesen alacsony kamatra –, amelyek 
viszont államadóssági (kincstári) kötvények vásárlásába fektetett pénzük 
után tetemes kamatjáradékot húznak, s ily módon erősítik a kiterjesztett 
monopóliumok uralmát. Amit a rendszer pénzügyi megalapozásának 
(„financializálásának”) hívnak, az szerves része e monopóliumok stra-
tégiájának. Kezdetétől fogva azt mutattam ki elemzésemmel erről a 
rendszerről, hogy fenntarthatatlan, hogy összeomlás vár rá, mihelyt 
komoly válság sújt le a kapitalizmusra; s ez zajlik most a szemünk előtt. 
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fokozatos és szilárd európai építkezést, a meghatározott árfolyamok 
rendszerében egymáshoz kapcsolódó nemzeti fizetőeszközök megtartá-
sa, amely rendszert az árfolyamok és az iparfejlesztési politikák szigorún 
egyeztetett szerkezete gyanánt kell elgondolni. S ezt mindaddig életben 
kell tartani, sőt, akár még sokkal tovább is, mígcsak a nemzetek politikai 
kultúrái az érettségnek arra fokára nem jutnak, amelyen megvalósulhat 
egy európai államszövetség, a különböző nemzetállamok fölött ugyan, 
de anélkül, hogy semmivé tenné ezeket. 

Az euróövezet tehát, ahogy előre látható volt, válságba jutott, s ez 
valódi fenyegetést jelent létére nézve, ahogy végre már Brüsszelben 
is kezdik észbe venni. Semmi jele ugyan, hogy az Európai Unió képes 
lenne radikális önbírálatra, aminek következménye lehetne a pénzrend-
szer másféle szabályozása és a még hatályos egyezményekben foglalt 
liberalizmus föladása.

Az Európa-projektum csődjéért nem áldozatai – Európa peremének 
törékeny országai – a felelősek, hanem éppen hogy az európai centrum 
országai (vagyis az ilyen országok uralkodó osztályai), közülük is a leg-
inkább Németország, amelyek a rendszer kedvezményezettjei voltak. 
A legfölháborítóbb a görög népre zúdított sértegetések áradata. Lusta 
nép? Adócsalók? Lagarde asszony elfelejti, hogy a szóban forgó adó-
csalók épp azok a hajómágnások, akiket (az IMF támogatása mellett) a 
globalizálás szabadságával gyámolítottak.

Érvelésem nem a nemzetek közti konfliktusok fölismerésén alapszik, 
még ha látszólag ezek mentén következnének is a történések. Hanem 
annak a konfliktusnak a fölismerésén, amelyik a kiterjesztett monopóli-
umoknak (ezeknek kizárólagosan az európai centrum-országokban van 
a bázisuk) mind az európai központok dolgozóival, mind a perifériák 
dolgozóival kialakul – még ha a rájuk szabott megszorítások pusztító ha-
tása jóval nagyobb erővel érvényesül is a periférián, mint a centrumban. 
A „német modell”, amelyet Európa minden jobboldali ereje magasztal, 
mint ahogy a baloldalon is sokan ezt teszik, Németország dolgozóinak 
viszonylagos jámborsága, béketűrése következtében lehetett sikeres, 
akik 30 százalékkal alacsonyabb bérszínvonallal érik be, mint francia-
országi társaik. Ez a béketűrés áll a német kivitel sikereinek és a német 
kiterjesztett monopóliumok ebből húzott óriási profitnövekedésének 
hátterében. Mindenki megértheti, miért olyan kedves ez a modell a tőke 
föltétlen védelmezői szívének! 

A legrosszabb viszont még hátravan: így vagy úgy, hirtelen vagy foko-
zatosan, de az Európa-projektum, kezdve az euróövezettel, darabokra 
fog hullani. Akkor aztán vissza a startvonalra: az 1930-as évek színvo-
nalára. Lesz majd márkaövezetünk, amely Németországra és az általa 
keleti és déli határa mentén uralt országokra korlátozódik. Lesznek a 
hollandok és a skandinávok: önállók, ámde alkalmazkodók. Nagy-Britan-
nia még távolabb tartja magát a kontinentális politika viszontagságaitól 
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(mint De Gaulle-lal? vagy mint Vichy idején?), meg bizonytalan és ide-
oda csapódó Spanyol- és Olaszország. Mindkét világból itt csapódik le 
a legrosszabb: az európai nemzeti társadalmak alávetése a kiterjesztett 
monopóliumok diktátumainak és a velejáró globalizált „liberalizmusnak” 
egyfelől, másfelől pedig uralkodó politikai erőik annál inkább „naciona-
lista” demagógiája, minél erőtlenebbek ők maguk. Ez a fajta politikai 
uralom fölerősíti a szélsőjobb esélyeit. Jönnek (vagy máris itt vannak?) 
a Pilsudskik, Horthyk, balti bárók, Mussolini meg Franco föltámasztói, 
Mauras követői. A szélsőjobbosok látszatra „nacionalista” szónoklatai 
hazugságok, hiszen ezek a politikai erők (vagy legalábbis a vezéreik) 
nem hogy elfogadják a kapitalizmust általában, de abban az egyedüli 
formájában veszik jó néven, amelyikben ez mint kiterjesztett monopol-
kapitalizmus mutatkozik meg. Egy hiteles „nacionalizmus” ma csakis 
néppárti lehet e szónak igazi értelmében: a népet szolgáló, nem pedig 
népámító. Mostanában vigyázatosan kell bánni a „nacionalizmus” szóval 
is, és alighanem jobb volna „a népek és a dolgozók internacionalizmusá-
val” helyettesíteni. Ellenkező esetben a jobbosok retorikája a „nemzeti” 
érzelmeket a bevándorlók és a cigányok ellen alkalmazott erőszakos 
soviniszta kilengésekig fokozza, akiket minden bajok forrásaként bélye-
geznek meg. 

Nem kíméli e jobboldal gyűlölködése a „szegényeket” sem – őket teszi 
felelőssé saját szegénységükért, avval vádolva őket, hogy visszaélnek a 
„jóléti társadalom” jótéteményeivel.

Ide vezet az „Európa-projektum” ha törik, ha szakad védelmezése: 
porig rombolásához. 

Van-e vajon ennél kevésbé csüggesztő alternatíva is? Vajon várható-e 
a haladó társadalmi átalakulások új hulláma?

Igen, mert elvben több alternatíva is létezik még. De ahhoz, hogy az egyik 
vagy a másik lehetséges alternatíva valósággá váljék, pontosan meg kell 
fogalmazni. Nem lehet visszalépni a tőkés fejlődés korábbi szakaszába, 
a tőkés ellenőrzés központosítása előtti időszakba.

Csakis előre haladhatunk, s ez azt jelenti, hogy a tőkés ellenőrzés köz-
pontosítása jelenlegi szakaszából kell kiindulnunk, s meg kell értenünk, 
hogy eljött az idő a „kisajátítók kisajátítására”. Nincs előttünk más járható 
út. Ezt ki kell mondanunk, de ez a megállapítás éppenséggel nem zárja ki 
azt, hogy csakis megvívott ütközetek árán lehet majd előrehaladnunk eb-
ben az irányban, az egyik szakaszból a másikba lépve. Ellenkezőleg, ez 
a kizárólagos perspektíva megköveteli minden egyes szakasz stratégiai 
célkitűzésének külön meghatározását és mindig a leghatékonyabb taktika 
alkalmazását. Ha nem gondoskodunk különböző szakaszokkal számoló 
stratégiáról és az adott akciókhoz illő taktikáról, arra ítéljük magunkat, 
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ismételgessünk, mint amilyen a „Le a kapitalizmussal!”
Ebben a szellemben Európát illetőn hatékony kezdeti előrelépésnek 

látszik – és talán már kezd is alakot ölteni – az a megmozdulás, amely 
az ún. megszorítások politikájára adandó válaszként születik; már 
csak azért is, mert ennek a politikának a végrehajtása tekintélyuralmi 
és antidemokratikus kormányzati intézkedéseket igényel. A gazdasági 
növekedés ismételt beindításának célkitűzése, bármily homályosan 
kétértelmű is ez a kifejezés (milyen tevékenységeket kell újraindítani 
hozzá? milyen eszközökkel?), világosan egyértelmű rendszabályokkal 
jár együtt. 

De tisztában kell lenni vele, hogy ez a bizonyos első lépés az Európai 
Központi Bank fölügyelte a monetáris rendszer, magyarán az euró hatal-
mába ütközik. Ezért nem látom a lehetőségét, hogyan lehetne elkerülni 
a „szakítást az euróval” azáltal, hogy visszaállítjuk az európai államok 
nemzeti monetáris szuverenitását. Akkor és csakis akkor nyílik tere a 
manőverezésnek, tárgyalásokat követelve az európai partnerek között 
az európai intézmények szerkezetét és szervezetét rögzítő jogi szöve-
gek fölülvizsgálata végett. Akkor és csakis akkor lehet elkezdeni olyan 
intézkedések foganatosítását, amelyek a monopóliumok társadalmasí-
tását célozzák. Gondolok például a banki funkciók különválasztására, 
sőt, a csőd szélére jutott bankok végleges nemzeti tulajdonba vételére; 
a mezőgazdasági termelőket, a kis- és középvállalkozásokat fojtogató 
monopóliumok szorításának meglazítására; szigorú progresszív adó-
kulcsok alkalmazására; a kötelezettségeiktől székhely-változtatással 
szabadulni próbálkozó cégek tulajdonainak kisajátítására és átadására 
a dolgozóiknak és a helyi önkormányzatoknak; a kereskedelmi, ipari és 
pénzügyi üzletfelek választékbővítő diverzifikálására kiváltképp a Dél 
föltörekvő országaival kezdeményezett tárgyalások útján, stb. Mindezek 
az intézkedések megkövetelik a nemzeti gazdasági szuverenitás kinyilvá-
nítását, s ennélfogva megkövetelik az ezt tilalmazó európai szabályokkal 
való szembefordulást.

Mert számomra nyilvánvaló, hogy olyan politikai föltételek, amelyek 
megengednék az ilyen lépéseket, sohasem fognak egyidejűleg létezni 
mindenütt az Európai Unióban. Ilyen csoda nincsen. El kell tehát fogad-
nunk, hogy ott és akkor kell elkezdenünk engedetlenséget tanúsítani, 
ahol és amikor lehet, egy vagy több országban. Meggyőződésem, hogy 
ha egyszer a folyamat beindul, lavinaszerűen fog folytatódni.

Ezekkel a javaslatokkal szemben (amelyeket legalábbis részben 
François Hollande elnök kezdett megfogalmazni) a kiterjesztett mono-
póliumok szolgálatában álló politikai erők máris ellenjavaslatokkal álltak 
elő, amelyek minden értelmüktől megfosztanák emezeket, ilyeténkép-
pen: „újraindítani a növekedést, kivétel nélkül minden és mindenki 
versenyképességének javításával, a piaci konkurencia nyitottságának 
és átláthatóságának tiszteletben tartása mellett”. Ez nemcsak Merkelre, 
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ző beszéd. Ám tudnivaló – és ezt ki is kell mondani –, hogy „nyitott és 
átlátható piacok” nem léteznek. A piacok természetükből fakadólag nem 
átláthatók, s az egymással üzleti konkurenciaharcban álló monopóliumok 
territóriumai. Porhintő fecsegéssel van dolgunk, és ezt mint ilyet kell le-
lepleznünk. A piacok irányításának javításával próbálkozni, miután elvben 
elfogadtuk ezeket – javaslatokat téve a „szabályozásukra” –, ennek nincs 
semmi teteje. Ez annyi, mint arra kérni a kiterjesztett monopóliumokat – 
az általuk uralt rendszer kedvezményezettjeit –, hogy cselekedjenek a 
saját érdekeik ellenében. Ők meg tudják a módját, hogyan kell semmibe 
venni az állítólag rájuk vonatkozó szabályokat.

A 2012 szeptemberében hozott döntések, amelyek az euróválságból 
való kilábalást célozták (európai Szolidaritási Alap létrehozása, 
eurókötvények kibocsátása, az államadósságoknak az EKB által esz-
közölt kiváltása) nem csupán túl későn jöttek, és a megmozgatott pénz-
mennyiséget tekintve nem álltak a követelmények magaslatán, hanem 
még mindig a megszorítások stratégiájába illeszkednek, ez pedig auto-
matikusan semmivé teszi esetleges jótékony hatásukat, mivel a megszo-
rítások óhatatlanul az eladósodás növekedését, nem pedig csökkenését 
eredményezik; ennek ellenkezőjét hinni merő badarság. Ez a politika arra 
való, hogy minden megmaradjon a „financializálás” rendszerén belül, 
tehát a kiterjesztett és pénzügyi viszonylatokba burkolt monopóliumok 
„előrejelzéseinek” és „várakozásainak” való alávetettség rendszerén 
belül. Az efféle célt követő politika azon dolgozik, hogy engedelmesen 
teret nyisson egy olyan mozgásnak, amelyik lefelé tartó csavarmenetben 
halad az összeroppanás felé. 

Tetejébe az ilyen elvek szerint működő politika az államok szuvereni-
tásának tagadásán alapszik, mármint a szóban forgó európai államok 
esetében, miközben annak a föltételei, hogy ezek helyére egy Európai 
Állam lépjen, nincsenek és nem is lesznek meg a belátható jövőben. Ak-
kor pedig elutasítani az egyes államok szuverenitását pusztán annyi, mint 
a monopóliumok szuverenitásával helyettesíteni, se több, se kevesebb. 
Nemzeti szuverenitás nélkül viszont nem létezik többé a demokrácia 
lehetősége sem, tág körben bizonyította ezt, ahogy az Európai Unió 
ismételten elutasította, hogy tekintetbe vegye a többségi véleményeket, 
az olyan választások és népszavazások eredményét, amelyek nincsenek 
ínyére a monopoltőkének.

A nemzeti szuverenitás tiszteletének helyreállítása ennélfogva olyan 
követelmény, amely a földgolyó minden térségének minden népére 
vonatkozik. E tisztelet híján a megcsúfolt nemzetközi jog helyt ad az 
imperialista hatalmak beavatkozási „jogának” minden olyan nemzet 
belügyeibe, amelyek elutasítják, hogy engedelmeskedjenek a globális 
monopoltőke parancsainak. A szuverenitás tiszteletben tartása nélkül 
nincs semmilyen lehetséges demokratikus és haladó alternatíva sem 
Európában, sem másutt.
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háborúk időszaka volt, amelyeket nagyrészt az imperializmusok közti (ak-
kor még többen voltak) konfliktusok robbantottak ki. Hatalmas forradalmi 
megmozdulások is rányomták bélyegüket: az akkori kapitalizmus perem-
vidékein élő nemzetek és népek forradalmai. Ezek a forradalmak gyors 
ütemben átformálták Oroszországot, Ázsiát, Afrikát és Latin-Amerikát, s 
mint a legdinamikusabb tényező játszottak közre a világ átalakításában. 
Ámde ezek az imperialista rendszer szívében legföljebb csak halvány 
visszhangra találtak. Az imperializmus mellett kiálló reakciós-konzervatív 
erők nem engedték ki markukból a társadalmak fölötti ellenőrzés gyeplőit 
ott, ahol a jelenlegi kollektív imperializmus Triásza volt kialakulóban. 
Így vált lehetségessé végrehajtani a „megfékezés” és „visszaszorítás” 
politikáját az emberiség nagy többségének fölszabadításáért indított 
győzelmes harcok első hullámával szemben.

A dolgozók s a népek internacionalizmusának elégtelensége idézte elő 
a huszadik század kettős drámáját: egyfelől kifulladt a perifériákon megin-
dult előrelendülő mozgalom (az első szocialista távlatú kísérletek, áttérés 
az imperialista-ellenes fölszabadításról a társadalmi fölszabadításra), 
másfelől pedig az európai szocialista mozgalmak átálltak a kapitalista/
imperialista táborba, a szociáldemokrácia szociál-liberalizmussá fajult.

De a kapitalizmus diadala – amely a kiterjesztett monopóliumok 
győzelmét jelentette – csupán rövid életűnek bizonyul (1980–2008?). 
Demokratikus társadalmi erők lépnek harcba világszerte, amilyenek a 
föltörekvő államok némely politikai erői, s teszik kérdésessé a kiterjesz-
tett monopóliumok uralmi rendszerét, indítják el a világ átalakításának 
második hullámát. Ezek a harcok és konfliktusok bolygónk valamennyi 
társadalmára kiterjednek, Északon éppúgy, mint Délen.

A jelenkori kapitalizmus, hatalmának megtartása végett, egyidejűleg 
kénytelen támadást vezetni a Dél államai, nemzetei és dolgozói ellen 
(mértéken fölül kizsákmányolni munkaerőiket, fosztogatni természeti 
erőforrásaikat) és az Észak dolgozói ellen, akiket versengésre késztet a 
déliekkel. Így tehát fönnállnak a küzdelmek valamiféle nemzetközi kon-
vergenciájának objektív föltételei. Ám az objektív föltételek meglététől 
ezeknek az átalakítás szubjektív cselekvőerői által történő működésbe 
hozataláig még jókora nagy utat kell megtenni. Nem szándékozunk itt 
hangzatos frázisokkal letudni ezt a kérdést. Elmélyült tanulmányozása 
a föltörekvő államok és a Triász imperializmusa közti konfliktusoknak és 
annak, hogy milyen kapcsolatban állnak ezek az érintett országok dolgo-
zónak demokratikus és szociális követeléseivel, elmélyült tanulmányozása 
a Dél országaiban zajló forrongásoknak, ezek korlátainak és különféle 
lehetséges fejleményeiknek, elmélyült tanulmányozása az Európa és 
Amerika népei által vívott küzdelmeknek – mindez mellőzhetetlen előfelté-
tele a jövendő lehetséges változatairól folytatandó, gyümölcsöző vitának. 

Változatlanul az a helyzet, hogy nincs a láthatáron az internacionaliz-
mus újraélesztésével kecsegtető semmilyen mozgalom. Vajon a világot 
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Ami Európát, jelen töprengésünk tárgyát illeti, hiányzik az antiimperialista 
dimenzió mind a harc mezejére lépők tudatából, mind pedig a stratégi-
ájukból – ha van egyáltalában stratégiájuk. Csakis e döntő fontosságú 
észrevétellel zárhatom az „Európa kívülről nézve” cím alatt megfogalma-
zott eszmefuttatásomat. 

Jegyzetek 

¹  Lásd: “Transnational Capitalism or Collective Imperialism?,” Pambazuka News, 
March 23, 2011, http://www.pambazuka.org. 

²  A Zágrábban 2012 májusában rendezett Balkáni Szociális Fórum egyik román 
részvevőjének az említett tanulmányról szóban elhangzott ismertetése nyomán. 

(Fordította: Csala Károly)

(Eredeti megjelenés: Monthly Review, 2012. szeptember és Mouve-
ment politique d’éducation populaire, http://www.m-pep.org/spip.
php?article3096) 

Előpatak Erdély, 2003
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Az európai örvény

Miért Európa vált a globális gazdasági válság új epicentrumává, holott 
annak gyökerei – a hírhedt subprime jelzáloghitelek – Amerikából ered-
tek?1 És Európán belül miért Görögország bizonyult a leggyengébb 
láncszemnek? Bármiféle adekvát válaszhoz először is azt kell figyelem-
be vennünk, hogy amit ma, a hitelek 2007 augusztusában kezdődött 
bedőlése óta tapasztalunk, nem más, mint a financializált kapitalizmus 
válsága. A görög események ennek csak egy epizódját jelentik. A G20 
kormányok koncentrált erőfeszítései ellenére a talpraállás intervallumai 
csupán rövid életű közjátékoknak látszanak; a politikai intézkedések 
erőtlennek bizonyultak az erős válságtendenciák legyőzésére. A válság a 
pénzügyi rendszer szívére – a bankokra – mért csapást, ám ugyanakkor 
rendszerszintű, a gazdaság minden szektorára kiterjed: a bankokra, a 
cégekre, a háztartásokra és az államokra.

Eredete abban a nagymértékű globális egyensúlyhiányban gyökere-
zik, amely az 1997–1998-as kelet-ázsiai válság óta érezhető, és amely 
a világgazdaságban új, természetében ingatag felhalmozási rendszer 
nyitányát jelentette. (Aglietta – Berrebi 2007) A Nyugaton – mindenek-
előtt az Egyesült Államokban, és ilyen-olyan mértékben az EU-tagál-
lamokban – ez felélénkítette a részvénynyereségek utáni hajszát, ami 
megemelte a beruházások jövedelmezőségének küszöbét, és intenzív 
nyomást jelentett a munkára, mivel szétválasztotta a termelékenységet 
és a bérek növekedését. Az átlagbérek növekedése megtorpant, nőtt a 
vagyonok és jövedelmek egyenlőtlensége, míg a részvényárfolyamok 
iránti érdeklődés dinamikus keresletet generált, amelyet a hitelek kiter-
jesztésével akartak kielégíteni, s amelyet kamatláb-csökkentő politikákkal 
támogattak. A hitelekre alapozott háztartások fogyasztása pedig gyorsab-
ban növekedett, mint a bérek és a jövedelmek. Ezzel szemben Keleten az 
1997-es pénzügyi felfordulás és a rá következő kétbalkezes IMF-beavat-
kozások következtében egyre inkább a veszélyes járadékvadász nyugati 
tőkére támaszkodtak. Azok az országok, amelyek megégették magukat a 
kelet-ázsiai válságban – amely gyorsan átterjedt Oroszországra, Brazíli-
ára és Argentínára, de nem hagyta érintetlenül Németországot és Japánt 

1 Jelen tanulmány a szerző Zone Euro: Éclatement ou Fédération (Párizs, 2012) 
c. könyvének kivonata, a Michalon Editions kiadó engedélyével.
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igyekeztek dolláralapú pénzügyi mérlegüket pozitívvá tenni. Ezt a trendet 
igencsak erősítette, hogy Kína fő exportőrként jelent meg a világpiacon. 
A tőkeáramlás történelmi iránya – a Nyugattól a fejlődő gazdaságok felé 
– most a visszájára fordult: dollármilliárdok áramlottak Kínából és más 
exportáló országokból az Egyesült Államok felé, ami tovább támogatta 
a hitelek rendkívüli kiterjesztését, emezt pedig tovább gerjesztette az 
értékpapírosítás és a származékos kereskedelem növekedése, amely a 
nagybankokban összpontosult.

Ezek az egyensúlyi problémák éppígy jelentkeztek az Európai Unió-
ban is, tovább növelve a tagállamok közötti divergenciát; az euróövezet 
nagybankjait is rossz hitelek terhelték. Ráadásul a válság rámutatott az 
egységes európai valuta rendszerének egész sor strukturális hiányossá-
gára is. A következőkben megvizsgáljuk ezeket az egyensúlyhiányokat 
és strukturális hibákat, majd a görög pénzügyi helyzetet elemezzük, s 
felmérjük, hogy milyen lehetőségekkel kell Athénnak szembenéznie, 
illetve hogy miként terjedt ki a válság 2011 folyamán a déli tagállamokra 
– ami azután 2012 tavaszán már az egész európai makrogazdasági hely-
zetre romboló hatással volt. Az államadóssági és a banki válság kettőse 
visszavetette a gazdasági aktivitást, és hatása lassan az egész világon 
megmutatkozott. Végül jellemzem – és kritizálom – az euróövezethez 
való német hozzáállást, és felteszem a kérdést, hogy milyen intézkedé-
sek lennének szükségesek ahhoz, hogy az Európai Unió a fenntartható 
növekedés útjára léphessen. Először mindazonáltal hasznos lenne 
felmérni azokat a magán- és államadósságokat, amelyek a kontinens 
minden szegeltében felhalmozódtak.

Félintézkedések

Az unió egységes piaca integrált pénzügyi teret hozott létre, amely 
nyitott a tőkemozgások előtt. A nagy európai bankok globális aktorokká 
váltak. Aktív szerepet játszottak abban, hogy az Egyesült Államokban 
felhalmozódtak a tartozások és az elértéktelenedett értékpapírok, és a 
válság 2007-es kirobbanásakor hasonló helyzetben találták magukat, 
mint az amerikai bankok. Ám a francia, a német és a spanyol kormá-
nyok átmenetileg inkább lehetővé tették számukra a kedvezőtlen hitelek 
befagyasztását, mintsem azok átstrukturálására ösztönözték volna őket. 
Az elkövetkező években a bankok feltöltekeztek az euróövezet állam-
adósságaival – figyelemreméltó profitot söpörtek be e folyamatnak kö-
szönhetően, amikor gyakorlatilag nulla kamatra vettek fel kölcsönöket, és 
3-4 százalékos kamatra vásároltak államkötvényeket a 2009-es élénkítő 
tervek idején. A válság első két évében, amikor a 2007-es hitelválság a 
2008-as bankválsággá mélyült, összeomlott a Lehman Brothers és bekö-
vetkezett a 2009-es globális gazdasági krach, az euróövezet országaiban 
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államadósság – a kinnlevőségek felvásárlását nem számítva – szintén 
a válsággal együtt szárnyalt. (Lásd a táblázatot.)

Kiválasztott országok, bruttó magán- és államadósság 
(a GDP százalékában)

Franciaország Németország Olaszország Spanyolország

Magán Állami Magán Állami Magán Állami Magán Állami

2007 196 65 200 60 214 105 317 40

2009 203 78 207 73 214 115 334 64

2007-ben Franciaországban és Németországban hasonló volt a bruttó 
magánadósságok mértéke (196, illetve 200 százalék), illetve az állam-
adósság (65, illetve 60 százalék), míg Olaszországban a bruttó köztar-
tozás kiugróan magas, 105 százalék volt; Spanyolországban a bruttó 
magánadósságok a csillagászati 317 százalékra emelkedtek, elsősorban 
az ingatlanberuházóknak, a jelzáloghitel-kölcsönzőknek és a regionális 
megtakarítás-kezelőknek– a cajaknak – köszönhetően, amelyek az ingat-
lanbuborék kialakulásához vezettek, míg az államadósság a szerény 40 
százalékon állt. Két évvel később arra lehetett volna számítani, hogy az 
adósságok átirányítása az állami pénzügyi szférába csökkenti a magán-
szféra terheit. Ám 2009-ben, az európai válság előestéjén éppen az el-
lenkezője történt. Franciaországban és Németországban, a példának vélt 
országokban a bruttó magánadósságok 7 százalékkal nőttek a 2007-es 
adatokhoz képest, míg Spanyolországban ez a növekedés 17 százalékos 
volt. Természetesen az, hogy ebben az időszakban csökkent a GDP, au-
tomatikusan megemelte a tartozások százalékos arányát; mindazonáltal 
világossá vált, hogy az államadósságok úgy növekedtek, hogy ez nem 
csökkentette a privát eladósodást. Eközben Görögországban 2009-re a 
bruttó magánadósság 173 százalékon állt, míg az államadósság 115 szá-
zalékon, hogy azután 2010-re 145 százalékra növekedjenek (a 2007-es 
görögországi adatok nem megbízhatóak). Írországban a pénzügyi szektor 
adósságait az állam teljes egészében átvállalta, ennek eredményeként a 
teljes adósság 2009-re 806 százalékra nőtt, amelyből 607 százalék volt 
a bankoknak tulajdonítható. 

Összességében elmondható, hogy az euróövezet egészét tekintve 
a 2008–2009-es költségvetési élénkítő intézkedések nem csökken-
tették a magánszektor eladósodottságának mértékét. Ezzel szemben 
az Egyesült Államokban, ahol a bruttó magánadósságok 2007-ben a 
GDP 300 százalékára rúgtak, a kormány bankmentő csomagja (TARP) 
által biztosított tőkeinjekció az ambiciózus pénzügyi és költségvetési 
intézkedésekkel párosulva 2009-re ezt az adatot 260 százalékra szo-
rította le. Itt látható tehát az első jelentős különbség az Európai Unió 
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fakadó félintézkedések bajnoka. Az unió továbbra is ragaszkodott 
mélyen gyökerező ideológiai konzervativizmusához azon fiskális intéz-
kedésekkel szemben, amelyek a növekedés érdekében a keresletet 
és a jegybankok jogosítványait lettek volna hivatva megerősíteni. Ez a 
hozzáállás nyugalmas időszakokban csupán problémás, ám a válságok 
idején katasztrófákat okoz.

Strukturális hibák

Az euróövezet mindazonáltal olyan mélyebb problémáktól is szenved, 
amelyek felépítéséből következnek. Az a döntés, hogy legyen egy 
egységes európai valuta, egyáltalán nem volt magától értetődő: az 
integrált gazdasági és pénzügyi zónák remekül elműködtek a rugalmas 
valutaárfolyamokkal is – példa erre a NAFTA, vagy a Benelux országok 
vámuniója. A monetáris unió eredeti kezdeményezése, a Werner-terv a 
Bundesbank ellenkezésén bukott el az 1970-es években: exportőrként 
Németország tartott attól a monetáris inflációtól, amelyet az Egyesült 
Államokból importálna, ahogy valutatartalékait elöntené a dollárözön. 
Az ötletet azután az Egységes Európai Okmány alapján a nyolcvanas 
években ismét felvetették. A Delors-bizottság 1989-es jelentésében az 
egységes európai valuta és egy Európai Központi Bank létrehozására 
tett javaslatot, amely utóbbi az összes tagállam jegybankjainak közös 
vállalkozása lenne. Nehéz megmondani, hogy vajon ez a projekt sike-
res lehetett volna-e, ha nem kerül sor Németország újraegyesítésére. 
Mindazonáltal amikor Helmut Kohl 1990-ben úgy döntött, hogy a kez-
deményezés mögé áll, az döntő mértékben megnövelte a Szövetségi 
Köztársaság súlyát Európában, megváltoztatta az intézményi viszonyokat 
és közvetlen hatással volt Franciaországra.

Az egységes valuta közismerten olyan politikai kompromisszumként 
jött létre, amely elfogadhatóvá tette Franciaország számára a német 
újraegyesítést, mivel megerősítette Németország európai beágya-
zottságát. A megállapodás egyik fontos elemeként Kohl azt sürgette, 
hogy a Bundesbank szolgáljon a felállítandó ECB modelljéül. Ennek 
megvalósítása,a német–francia kompromisszum mindazonáltal mélyre-
ható változásokat idézett elő az európai integráció egész folyamatában. 
Az eredeti communautaire hozzáállás dialektikus volt: a gazdasági 
integráció intézményi fejlesztésekhez vezetett – az Európai Szén- és 
Acélközösség, a Közös Piac, a Közös Agrárpolitika –, amelyek azután 
még erőteljesebb gazdasági integrációt indukálnak, és így tovább. Ez volt 
az, amit Delors propagált Monnet és az Európai Unió más alapító atyá-
inak szellemében. Az euró létrehozásáról szóló döntés változást jelzett 
a forgatókönyvben, hiszen a valuta nem olyan szektor, amit a többihez 
hasonlóan lehet integrálni.
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vitákban láthatóvá vált, amelyek sok szempontból már előrevetítették 
a mai válságot. Az EÁM arra kötelezte a tagállamokat, hogy valutáik 
árfolyam-ingadozásait egymáshoz viszonyítva, vagyis lényegében a né-
met márkához képest szűk korlátok közé szorítsák – plusz-mínusz 2,25 
százalékos sávba. Az 1990-es évek elején, amikor az amerikai buborék 
számos közreműködő ország gazdaságát nehéz helyzetbe hozta, már 
nem tudták betartani a rendszer követelményeit. Ezt a sokkot tovább 
mélyítették a német újraegyesítés gazdasági következményei, amelyek 
komoly nyomás alatt tartották a Szövetségi Köztársaság pénzügyeit, és 
éppen akkor emelték a magasba a kamatlábakat, amikor az amerikai 
válság hatásai Európában is érezhetőek lettek. A magas államadós-
ságával és makacs inflációval birkózó Olaszország kénytelen volt 
leértékelni valutáját, majd 1992 szeptemberében Nagy-Britannia volt 
a következő a sorban. A Bundesbank támogatásának köszönhetően 
a francia frank maradt az EÁM rendszerén belül. Ám amikor a követ-
kező nyáron a pénzügypiaci spekulációk kiújultak, az EÁM korlátait 
kénytelenek voltak 15 százalékra tágítani, ami lényegében a rendszer 
végét jelentette.

Ennek az epizódnak a tanulságait azonban az akkori politikai vezetők 
a szőnyeg alá söpörték, és ezek ma is ritkán jelennek meg az aktuális 
válság elemzéseiben. Pedig az EÁM működési mintája, ahogy az európai 
valuták rögzített árfolyamait szorosan a német márkához igazították, 
sok tekintetben a teljes monetáris unió előfutára volt. Akárcsak annak 
idején az EÁM, az egységes valuta is csupán addig életképes a fennálló 
szabályok között, amíg a pénzügyi piacon nyugalom honol, ám a válsá-
gok időszakában működésképtelenné válik. Az euró alapvetően idegen 
valutaként működik az euróövezet valamennyi országában. Szigorúan 
rögzített árfolyamkorlátokhoz láncolja őket, ami nem veszi figyelembe 
gazdasági realitásaikat és megfosztja őket monetáris autonómiájuktól. 
Innen nézve az euró ma sok tekintetben úgy funkcionál, mint az ameri-
kai dollár Argentínában 1991 és 2001 között, amikor az alkotmányban 
rögzítették, hogy egy peso egy dollárt ér. 

Ha másfelől nézzük, akkor az euró rendszere rokonítható az arany-
alappal: egy olyan külső valutával, amely teljes egészében nem elérhető 
a nemzeti kormányok számára, de mégis szentesíti a pénzt, mégis a 
pénzügyi szféra teljes bizalmát élvezi, mivel úgy hiszik, hogy a kon-
vertibilitás törvényei rendíthetetlenek. Az 1929 októberében kirobbant 
pénzügyi válságot azonban az aranyalap még két esztendővel sem élte 
túl. Az Egyesült Államokból a kereskedelmi szerződések és a hitelek 
közvetítették a válságot, amely 1931 májusában Közép-Európában 
bankcsődöket okozott. A kormányok közötti együttműködés hiánya és 
a nemzetközi konszolidáció elmaradása miatt a bankvilág a nemzeti 
határok mentén fragmentálódott. A coup de grâce pillanata 1931 augusz-
tusában következett el, amikor megszűnt a sterling konvertibilitása, és a 
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az európai bankrendszer, ami az euró puszta létét fenyegeti. 

Eltérő fejlődés

A második strukturális probléma, amelyet csak fokozott az a forma, 
amelyben a monetáris unió megvalósult, az euróövezet alapvető hete-
rogenitása. A belépés maastrichti feltételei az infláció, az állami deficit, 
az árfolyamok és a hosszú lejáratú kamatlábak jelzőszámait veszik 
figyelembe, amelyek a feltételezések szerint a lehető legkisebb szintek 
felé konvergálnak. A hosszú lejáratú kamatlábak 1996-tól valóban a 
német szintek felé mozdultak; ugyanakkor egy sor olyan országban is 
látványosan csökkentek, amelyek egyébként meglehetősen távol álltak 
a maastrichti kritériumok teljesítésétől – mindennek oka a kezdeti piaci 
várakozás volt. Azután újra gyorsan csökkenni kezdtek 1998 májusában, 
amikor az Európa Tanács ratifikálta a belépés feltételeinek megfelelő 
országok listáját. Spanyolországban az államadósság hosszú lejáratú 
kamatlába néhány hónap alatt ledolgozta 5 százalékos hátrányát a 
megfelelő német mutatókkal szemben. Nem csupán az államok, hanem 
minden gazdasági szereplő részesült a hitelköltségek csökkenésének 
kedvező hatásaiból; abból, hogy olcsón lehetett komoly tőkekölcsö-
nökhöz jutni azokban az országokban, ahol a magas kamatok addig a 
hitellehetőségeket igencsak beszűkítették.

Ám továbbra is ott volt a kérdés: milyen célokat fog mindez a tőke 
szolgálni? A hivatalos doktrína – az úgynevezett lisszaboni stratégia sze-
rint, amely leszögezte, hogy Európának 2010-re a tudásalapú gazdaság 
élvonalába kell tartoznia – hatékony körforgást vizionált: a tőke szabad 
mozgása fellendíti a versenyképességet, nettó növekedésnek indul az 
export, és ez végül kompenzálja az eladósodottság növekedését anél-
kül, hogy valamiféle koherens ipari stratégiát kellene felállítani. Az euró 
kibocsátásának első éveiben – 1999-től elszámolási egységként, majd 
2002-től készpénzként is alkalmazták – úgy tűnt, hogy minden a tervek-
nek megfelelően halad. A tőkebeáramlás jelentős volt, nem utolsósorban 
azért, mert valójában ekkor rugaszkodott neki a globális hitelrendszer, 
részben a pénzügyi tervezésnek köszönhetően. 

Ám a brüsszeli gazdasági logika hamarosan tévesnek bizonyult. 
A tőke először azokba a gazdaságokba áramlott, amelyek a legma-
gasabb kamatlábakat kínálták, és csak ez után jutott el az egységes 
valutába. Ráadásul a rögzített árfolyamok szorításában ellehetetlenült 
az euróövezet exportra termelő cégeinek jövedelmezősége, éppen 
akkor, amikor a kelet-ázsiai országok – amelyek az alulértékelt valu-
taárfolyamokkal másztak ki az 1997-es válságból, és most enyhíteni 
akarták adósságterheiket – óriási kereskedelmi offenzívába kezdtek a 
nyugati fogyasztói piacok megnyerésére. A francia és olasz bankok jól 
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ményeknek, amelyek azután a fogyasztást és az ingatlanspekulációkat 
ösztönözték. Spanyolországban, ahol a francia és a német bankok 
segítségével a pénzeket hatalmas ingatlanbuborékba pumpálták, az 
építőipar és alvállalkozói foglalkoztatták a dolgozók 25 százalékát; 
hasonló mértékben nőtt a szolgáltatási szektor is, miközben sorvadt az 
ipari bázis. A gyors növekedést a biztosan növekvő ingatlanárak ösztö-
nözték, ez táplálta a hitelállomány bővülését és a háztartási kölcsönök 
terjedését; a hitelekre alapozott fogyasztás növekedése ösztönzőleg 
hatott az árubehozatalra, ami azután elmélyítette a valutaelszámolási 
deficitet, az árak inflálódtak, és mindez aláásta a versenyképességet. A 
növekedés az egyre nagyobb külföldi tőkeinjekcióktól vált függővé, és 
ez tovább súlyosbította az elszámolási deficitet. Mint minden országban, 
ahol a pénzügyi túlköltekezés spekulációs buborékokat és túlhajtott 
fogyasztásnövekedést eredményez, a buborék kipukkadása komoly 
magánadósságokat hagyott maga után.

A hitelező országok igencsak eltérő pályán haladtak. Németország az 
1990-es években az újraegyesítés nem várt költségeivel birkózott, ami 
alaposan megkönnyítette a szomszéd nemzetgazdaságoknak, hogy 
megközelítsék a német mutatókat. Németország 2000-ben meglehe-
tősen kedvezőtlen valutaárfolyammal és valuta-elszámolási deficittel 
csatlakozott az euróhoz; növekedését pedig 2002–2003-ban egy súlyos 
bankválság akasztotta meg. A drága munkaerő erodálta az ország ipari 
versenyképességét, és a gazdaság a stagnáláshoz közelített – ez az 
egyik oka, hogy a német ingatlanpiac nem csatlakozott az emelkedő árak 
ciklusához, amelyet számos másik fejlett ország megtapasztalt a 2000-es 
évek elején áradó hitelek idején. (Az ingatlanpiac Franciaországban is 
viszonylag visszafogott maradt, ahol a hitelfelvételt meglehetősen szigorú 
fizetőképességi elvárásokhoz kötötték, és nem lehetett értékpapírosítani 
a hiteleket.) A Schröder-kormányzat 2003-ban drasztikus munkaerő-piaci 
reformmal válaszolt; megállították a bérek emelkedését, és átalakították 
az ipari termelést, amelynek egy részét Közép- és Kelet-Európába szer-
vezték ki. A versenyképesség javult, és ezt az azután alacsony fajlagos 
bérköltségeknek köszönhetően az évtized hátralévő részében sikerült 
fenntartani.

Másképp fogalmazva, a 2000-es lisszaboni stratégia, amely eredetileg 
a konvergenciát hivatott elősegíteni, csak elmélyítette a szakadékot. 
Még hangsúlyosabbá vált az euróövezet országainak heterogenitása, 
sok szempontból éppen amiatt a pénzügyi logika miatt, amely az euró 
bevezetéséből eredt. Az Amerikával való gyakori összehasonlítás ezúttal 
is érdekes: ott az unió különböző államai közötti különbségeket enyhítette 
az amerikai munkaerő mobilitása – amelyhez hasonlót Európában, ké-
zenfekvő okok miatt persze, nem lehetett volna elérni –, és azok a transz-
fereszközök, amelyek sokkal nagyobb jelentőséget kaptak, mint bármely, 
az euróövezet országai közötti kapcsolatokat megkönnyítő intézkedés.
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Az euróövezetet tovább gyengítette intézményeinek kialakítása, ame-
lyekre az ECB dominanciája nyomta rá a bélyegét – ez volt az egyetlen 
szövetségi szintű intézmény a nem szövetségi jellegű Európában. Ez 
az ellentmondás a jelenlegi válság lényege is. Az euró konceptuális 
támasza a monetarizmus, amely szerint a valuta közömbösen viszonyul 
a reálgazdaság jelenségeihez. Ennek megfelelően a jegybank egyetlen 
feladata, hogy biztosítsa a fizetőeszköz vásárlóerejének stabilitását, ame-
lyet egy sztenderd árindex inverzeként definiálnak, amelyet statisztikailag 
az infláció mértékeként alkotnak meg. Mivel jogosítványai szerint nem 
ütközik semmiféle más gazdaságpolitikai céllal, a központi bank teljes 
függetlenséget élvezhet. Ezért ruházott a maastrichti szerződés ilyen 
valóban páratlan jogokat az ECB-re. A világ összes jegybankjától elté-
rően legitimációjához nem társul semmiféle politikai szuverenitás; még 
az sem elvárás, hogy együttműködjön az európai kormányzatokkal. Az 
euróövezetnek nincs is más intézménye a régiót átfogó makrogazdasági 
regulációra, amely kombinálná a költségvetési és a monetáris eszközö-
ket, csupán egy mesterséges és uniformizált Stabilitási és Növekedési 
Egyezmény, amely az állami deficiteket hivatott limitálni ebben a vegyes 
társaságban. Az ECB feltűnő elszigeteltségben működik. Az euróövezet 
összesített költségvetése nem több, mint az egyes országok költségve-
tési döntéseinek ex post facto egybetákolt összessége.

Nem különösebben meglepő hát, hogy ez a monetáris modell nem 
állt ki egy komolyabb gazdasági válságot. Az amerikai Szövetségi Jegy-
bankot (FED) 1913-ban hozták létre, miután az 1907-es bankválság 
– amelynek idején úgy tűnt, hogy a teljes amerikai pénzügyi rendszer 
az angol kölcsönök függvénye – jól demonstrálta egy olyan valuta árát, 
amelyet nem garantál nemzeti szuverenitás.Ebből a szempontból még 
inkább érthetővé válnak az ECB torzulásai a jelenlegi válság miatt. Hogy 
szerepét betöltve végső hitelező lehessen – e funkciótól nem képes 
elszakadni –, szükségszerűen politikai döntéseket kell hoznia, hogy 
melyik piacot vagy pénzügyi aktort támogassa. De mi legitimálja egy 
olyan jegybank döntéseit, amely nem tartozik elszámolással semmiféle 
szuverén hatalomnak? A szuverén valuta és az államadósság között 
organikus kötelékek vannak. Azt tekinthetjük úgy, mint olyan adósságot, 
amellyel az állampolgárok az országnak tartoznak, mint az ellentétpárját 
a közjavaknak és közszolgáltatásoknak, amellyel az állam mint kollektíva 
ellátja polgárait. Az államadósság visszafizetése nemzedékeken átnyúló 
folyamat, és azönálló államra jellemző adóztatás erejétől függ. A valutát 
viszont úgy is felfoghatjuk, mint olyan adósságot, amivel az állam önma-
gának tartozik. Így igen erős kapcsolat van az állam és a jegybank között, 
amely az az intézmény, amelyet felhatalmaznak a valuta kibocsátásának 
jogával: az állam garantálja a jegybank tőkéjét, és a valutát törvényes fi-
zetőeszköznek nyilvánítja; cserébe a jegybank az állam végső hitelezője.
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határozható meg, hogy ki ad rá szuverén garanciát. Mindegyik euró-
övezetbeli ország felel azért a tőkéért, amit az ECB-be invesztált, de an-
nak teljes fizetőképességéért nem; következésképpen az ECB nem lehet 
az euróövezet országainak végső hitelezője. Ez ismét oda vezet, hogy az 
euró az összes ország szemében idegen valuta. Nem lehet kooperatív 
politikát kialakítani Európában, ha a valuta minden tagállam számára 
külsődleges. Mindazonáltal van egy állam, amelynek az euró kevésbé 
külső jellegű, mint a többieknek: ez Németország. Ha Berlin felvállalná a 
jószándékú vezető szerepét – vagyis ha az egész monetáris unió érdekeit 
tartaná szem előtt, miközben saját politikáját követi –, akkor elképzelhető 
lenne egy másik változata a forgatókönyvnek, ám erre semmi nem utal. 
Történetileg a monetáris uniók két utat követtek: vagy felbomlottak – mint 
a latin vagy a skandináv uniók –, vagy pedig a politikai szuverenitás ki-
alakítása felé mozdultak el, mint a Zollverein vámuniója, amely a Német 
Birodalom alapjaira építkezhetett. Az euróövezet nem olyan kollektív po-
litikai szerveződés, amely képes lenne a politikai tevékenységet föderális 
irányba tolni; olyan hierarchikus szerveződése sincs, amely koherenciával 
ruházhatna fel egy vezető országot. Normális feltételek között a rivális po-
litikai érdekek nem kooperatív küzdelme funkcionális egyensúlyi állapotba 
torkollhat. Ám válságok idején mindegyik ország a saját érdekeit védel-
mezi, miközben igyekszik előnyöket kovácsolni „szabadúszó” taktikáiból. 

A görög eset

Ez az a kontextus, amelyben ha az állam pénzügyi helyzete szétesik akár 
egy olyan kisebb gazdaságban, mint Görögországé, akkor a szuverenitá-
si és bankválságként az egész euróövezetre kiterjedhet, és akár az egész 
világgazdaságot fenyegetheti. Amint az köztudott, 2001-ben a Goldman 
Sachs segített az akkori görög pénzügyminiszternek, Lucas Papademos-
nak az ország adósságának leplezésében, amikor Görögország csatlako-
zott az euróövezethez. A régió befektetői pozitívan fogadták az eseményt, 
akárcsak két évvel korábban más országok esetében, és a hitelminősítők 
– a piac úgynevezett iránytűi – javítottak a görög államadósság besoro-
lásán. Egy kis történelmi visszatekintés talán elgondolkodtathatta volna 
őket. Amikor 1829-ben brit, francia és orosz segítséggel Görögország 
felszabadult a török uralom alól, kicsiny, igen szegény, túlnyomórészt me-
zőgazdasági jellegű ország volt. Megtartotta a klientúrán alapuló politikai 
rendszert, amelyben az adószedés hatékonyságát előjogok és korrupció 
határolta be. A huszadik században a két világháború rettenetes hatással 
volt az országra. Az 1941 és 1944 közötti náci megszállástaz 1949-ig 
tartó döbbenetes polgárháború követte, amely teljesen kivéreztette az 
országot. Amerika tényleges protektorátusaként sikerült az országnak 
ismét talpra állni, ám a politikai rendszer reformjára nem került sor.  
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míg azután 1974-ben a törököktől elszenvedett ciprusi vereség hatására 
a katonai junta elveszítette a hatalmát. A polgári kormányzást a korábbi 
formában állították helyre. Görögországot – a diktatúrából kilábaló Spa-
nyolországhoz és Portugáliához hasonlóan – tisztán politikai okokból 
engedték be az Európai Közösségbe, hogy a hidegháborús környezet-
ben a „demokráciát” erősítsék. Az EC tagjaként Görögország 1992-ben 
ratifikálta a maastrichti szerződést; ám ez nem indokolta volna, hogy az 
országot beengedjék az euróövezetbe. Mindazonáltal az Európai Bizott-
ság és az ECB támogatta ez a lépést. Ezúttal is a politikai szempontok 
domináltak, emellett pedig úgy gondolták, hogy Görögország, amelynek 
GDP-je nem érte el az európai GDP egy százalékát sem, aligha képes 
komoly bajokat okozni.

Ugyanakkor a görög államnak voltak olyan tulajdonságai, amelyek 
hasonló mértékben nem jellemezték az euróövezet többi részét. Az ál-
lamkincstár nem univerzálisan hajtotta be az adókat, általános volt a kor-
rupció, és befolyásos privát szereplők diktálták az állami döntéseket. Így 
például a hajózási vállalkozók olyan hagyományos testületbe tömörültek, 
amely minden rezsim alatt képes volt érvényesíteni érdekeit. Ha a hajótu-
lajdonosok adóparadicsomokba mentett tőkéjét sikerült volna repatriálni, 
az egész görög államadósságot letudhatták volna. Az ortodox egyház 
óriási földbirtokai adómentességet élveznek. Jelentős a szürkegazda-
ság: ide tartozik többek között az idegenforgalom, amelyben a dolgozók 
jövedelmét jellemzően nem jelentik be. Amikor Görögország bevezette 
az egységes valutát, az államadósság és a magánadósságok egyaránt 
növekedni kezdtek, és így az ország egyre inkább a külföldi hitelezőktől 
függött – akik állítólag a piacoktól teljesen függetlenül kiválóan meg tudják 
fegyelmezni az adósokat. A probléma 2009 októberében került felszínre, 
amikor a hivatalba lépő Papandreu-kormány bejelentette, amit már sokan 
sejtettek: a görög mérlegeket meghamisították. Ez piaci sokkot váltott ki, 
amely elsőként a görög állami bankokat rázta meg; ezek a bankok azután 
hatékony relékként közvetítették a válságot egész Európának.

Kettős válság bontakozott ki, amely mind a bankszektorra – és így 
a magángazdaságra –, mind pedig az állami pénzügyekre kiterjedt. 
Amint láthatóvá vált, hogy az államadósság kezelhetetlen, és államcsőd 
fenyeget, a kamatok azonnal emelkedni kezdtek. Ez azután jelentősen 
megnövelte az adósságterheket, és ördögi körben növelte a tartozásokat, 
miközben csökkentette az állam lehetőségeit, hogy a gazdaságot támo-
gassa. A kötvények kamatainak emelkedése automatikusan csökkentette 
az értéküket, és ez megnövelte az igényt a fedezetbiztosítás iránt, ami 
a magasabb kockázati prémiumokban öltött testet; ez azután buborékot 
is létrehozott a kötvénykockázati csereügyletekben (CDS), amelyek a 
hitelkockázatra nyújtottak biztosítást.

Intézkedések egész sora fordult visszájára. Normális körülmények kö-
zött a kötvények kamatai határozzák meg a prémiumot; válsághelyzetben 
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CDS-piac az egyike annak a számos jelzésnek, amelyek alapján a befek-
tetők felmérhetik a hitelkockázatot; ám a válság kirobbanásával ez a piac 
spekulatívvá válik, és autonóm módon kezd működni. Sok befektető, akik 
addig nem tették, görög CDS-eket kezdett vásárolni, abban a reményben, 
hogy az államcsőd valószínűségének növekedése felnyomja az árukat. 
Végül a CDS-ek ára az adósságba faktorálódott, amely lavinaként hatott 
az adósságteherre – és emelte a CDS-ek értékét. Ez tovább súlyosbította 
a problémát, mivel a görög piacra befektető egyes külföldi bankok is kezd-
tek gyanússá válni, különösen a francia bankok, amelyek összességében 
tőkéjük mintegy 40 százalékát a görög gazdaságba invesztálták. (Mivel 
az államadósság törlesztésének kudarca olyan súlyos recesszióhoz ve-
zet, amely a magángazdaságban is rengeteg csődöt eredményez, ezért 
a külföldi bankok általános helyzetét – a görögországi bankoktól, állami 
alapoktól, cégektől, netán háztartásoktól származó kinnlevőségeiket – is 
számításba kell venni.) A görög kockázat által érintett külföldi bankoknak 
a refinanszírozás egyre drágult,ezért csökkenteni kezdték kihelyezéseiket, 
amely azután hatással volt anyaországaik gazdaságára is.

A láncreakciók sorozata nem spontánul zajlott. Erősítette, hogy mind a 
görög, mind az európai vezetők tagadták a görög államcsőd lehetőségét, 
és ez olyan intézkedésekkel párosult, amelyek a fizetésképtelenség felé 
taszították az országot. Az a politika, amelyet 2010 májusa óta az IMF, 
az ECB és az Európai Bizottság erőltetett, tartalmazta a bérek 25 szá-
zalékos csökkentését a közszférában, durván lefaragta az állami kiadá-
sokat, regresszív adóemeléseket vezetett be és széleskörű privatizációt 
szorgalmazott, amely az ország tőkéjének elherdálását eredményezheti. 
Emiatt az ország GDP-je 3,7 százalékkal esett 2010-ben, 5,5 százalékkal 
2011-ben, és mintegy 3-4 százalékkal 2012-ben. Nemhogy megállították 
az államadósság masszív növekedését, az egymást követő megszorító 
intézkedések hatására 2011 végére az államadósság a GDP 160 száza-
lékára emelkedett. Eközben a halmozódó recesszió a valutaelszámolási 
deficitet a GDP 15 százalékát kitevő elképesztő szintről 10 százalékra 
csökkentette, de még ez is 2,5 százalékkal haladta meg az ECB–EC–IMF 
elvárásait. A három szervezet (a Trojka) szemében persze az, hogy a 
mutatók nem igazolták az elvárásokat, a görögök hibájának tűnt, akik 
csak vonakodva fogadták el a megszorításokat, és semmit sem tudtak 
kezdeni a termelés visszaesésével, amelyet a Brüsszel és Berlin által 
kikényszerített tervezetek okoztak.

A csőd lehetőségei

Bármi legyen is a görög válság kimenetele, az euróövezetet alaposan 
át fogja alakítani. Ha az ország fizetésképtelen, így vagy úgy csődbe 
fog jutni, akár az NPD-koalíció irányítja, akár a Syriza. Akár elfogadja 
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lyet az egymást egyre durvább feltételekkel követő „segélyprogramok” 
jelentenek, akár úgy dönt, hogy veszteségeit leírva egyoldalúan csődöt 
jelent, ez mindenképpen kilépést jelent az egységes valuta rendszeréből. 
E két lehetőség hatásainak felmérésére mégis igen kevés megbízható 
elemzés jelenik meg a médiában. Pedig van két olyan korábbi példa, 
amelyet érdemes észben tartani: Japán és Argentína. Japán – amelynek 
gazdaságát magán- és államadósságok terhelték az ingatlanbuborék 
1990-es kipukkadása óta – megtapasztalhatta a végeláthatatlan stagná-
láshoz kötődő hosszú távú megszorításokat. Argentína, amely a dollárhoz 
kötötte valutáját, súlyos államadóssági válságon ment keresztül 2001 
decemberében. 2002 januárjában az ország csődöt jelentett, és újra 
autonóm alapra helyezték a nemzeti fizetőeszközt.

Ha Görögország az euróövezeten belül csődölne be, az államadósság 
törleszthető maradna, mivel nem a görög törvények irányítanák; ugyan-
ez áll az IMF-kölcsönökre, és azokra az egymást követő kölcsönökre, 
amelyeket a partnerállamok az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközön 
(EFSF) keresztül nyújtottak. Ami a magánadósságokat illeti, a görög 
bankok kitettsége saját államuk felé mintegy 30 milliárd euróra rúg, és 
azonnal tönkremennének. Az euróövezet szervei feltőkésíthetnék őket 
az EFSF-en keresztül, de ez csak az idővel visszafizetendő tartozás tö-
megét növelné. Melyek lehetnek a hosszú távú következmények ebben 
a helyzetben? A rövidtávú katasztrófát elkerülni is fontos, ám a válságból 
kikeveredni egy másik feladat. Az euróövezeten belüli növekedés évti-
zedről évtizedre stabilan csökken. A 2011 késő ősze óta tartó válság nem 
segíti a dinamikusabb trend kialakítását.

2012 márciusának elején a görög kormány új, 174 milliárd eurós 
segélytervet fogadott el a magánszektor bevonásával. Az úgymond 
önkéntesen részt vevő külföldi hitelezőknek követeléseik 53 százalé-
kának leírásával kellett szembesülniük – ez olyan veszteség volt, amit 
már régóta előre lehetett látni. Ám a termelő szektor leépülése éppúgy 
csökkentette a termelékenységet, mint a béreket, és ezért a versenyké-
pesség nem növekedett. Így az enyhülés csak rövidéletűnek bizonyult, a 
válság elmélyült és a társadalmi közérzet viharos gyorsasággal romlott.

Az euróövezet egészében igen közel van hozzá, hogy a japán csap-
dába essen, ami vérszegény növekedést és a defláció állandósulását 
jelenti, és az akadályozza az államadósságok csökkenését. Ám az 
euróövezet mégsem Japán – egységes, erőteljes ipari szektorú ország, 
amely a világ dinamikus részén fekszik. Japán államadósságát majdnem 
teljes mértékben saját állampolgárai finanszírozzák, akik elfogadták az 
alacsony hozamokat, és az államadósság költségeit a lehetséges mini-
mumon tartják. Az euróövezet országaiban éppen ellenkező a helyzet: az 
eltérő versenyképesség, a külföldi tőke jelentős szerepe és a meredeken 
emelkedő kamatlábak jellemzik az eladósodott országokat. Hogy a „ja-
pán” útra léphessen, Európának meg kellene teremtenie a strukturális 
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Görögországban és a többi periferiális gazdaságban, amely nem a 
bérek csökkentésével, hanem a termelékenység fejlesztésével növeli 
a versenyképességet. A Görögországnak nyújtott további segítségnek 
nem kölcsönök formájában kell érkeznie, amelyek csak tovább növelik 
az ország államadósságát és függőségét anélkül, hogy pozitív gazdasági 
hatásuk lenne. Olyan, a termelési beruházásokra összpontosító döntő 
árcsoportosításokra lenne szükség, amelyeket az európai strukturális 
alapok végeznének, és amelyek felhasználása tervezett és ellenőrzött 
keretek között történik. Ilyen segítség nélkül végül Görögország gyámság 
alá kerül a kirívóan durva megszorítások közepette: végeláthatatlanul 
igyekszik törleszteni az újabbnál újabb segélycsomagok gerjesztette el-
adósodását, miközben kizárja magát az euróövezet bármiféle lehetséges 
dinamizmusából, ami némi külső kompenzációt biztosíthatna számára.  
A tartósan magas munkanélküliség csökkenti a munkaerő alkalmazha-
tóságát és minőségét; a tőkeáramlás visszafogása visszafogja a beru-
házási rátát, ami nehézségeket okoz a fejlesztésekben; az oktatásra, 
kutatásra és fejlesztésre költött összegek elhanyagolható mértékűre 
zsugorodnak, ami azután a teljes produktivitásra bénítólag fog hatni. 
Röviden, a gazdaság visszafordíthatatlanul meggyengül.

De ha a japán út járhatatlan, akkor mi van az argentin verzióval? Ha e 
mellett döntenek, akkor az azt jelenti, hogy a hosszú távú növekedésre 
fogadnak. Ez ismét a „fejlődő piacú” országok közé helyezné Görögor-
szágot, és lehetővé tenné számára, hogy heterodox gazdaságpolitikai 
módszereket alkalmazzon. Jól látszik, hogy Görögország már belefáradt 
a megszorításokba, és a részleges csőd, amelyet senki sem hajlandó a 
nevén nevezni, csak elhalasztja kilépését a monetáris unióból. Az euró 
egyoldalú feladása persze rizikós, hiszen rövidtávon katasztrofális követ-
kezményekkel jár, de reményt is jelent, hogy az ország magához térve 
emelkedő pályára állhat. Ez új valutanem, mondjuk, a drachma beveze-
tését kívánná meg, így Görögország visszaszerezhetné az ellenőrzést 
saját monetáris politikája felett. A magánadósságok kilencven százaléka 
a nemzeti törvények hatálya alá tartozik, ennek átstrukturálása – a hitele-
zők „fazonigazítása” – a kamatlábak csökkentésével lehetséges. Az eh-
hez szükséges lépést olyan intézkedéssorozattal lehet megtenni, amely 
nem ment teljesen végbe Argentínában. Athénnak nem kellene addig 
várnia az adósságok konvertálásával, amíg az árfolyam elkezd összeom-
lani. Az euróban számolt kinnlevőségeket és kötelezettségeket azonnal 
át kellene váltani, amint megszületik a döntés az új fizetőeszközre való 
áttérésről, lévén a monetáris reform és a pénzügyi struktúra átalakítása 
egy és ugyanaz. Számos lépést kell megtenni nagyon rövid idő alatt: elő-
ször is befagyasztani az összes számlát, hogy elkerülhető legyen a tőke 
menekülése; másodszor, azonnali átváltás (az argentinok vártak ezzel); 
harmadszor, az összes bankot legalább egy hétre be kell zárni, ellátni 
őket az új bankjegyekkel, átállítani a bankautomatákat és megvizsgálni a 
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bezáratta a bankokat 1933 márciusában); negyedszer, az államnak igen 
rövid lejáratú kötvényeket kell kibocsátania, amelyek ideiglenes bank-
jegyekként szolgálhatnak az új monetáris körforgásnormalizálódásáig; 
ötödször, államosítania kell a bankokat, ami nem csupán a betétek 
garantálását jelenti, de azt is, hogy amikor a kölcsönzés ismét beindul, 
a tőkét a belső termelés finanszírozására lehet fordítani.

Mik lehetnek ennek a gazdasági következményei? Azok a gondok, 
amelyeket Argentína volt kénytelen elszenvedni 1998 és 2001 között, 
igen hasonlóak azokhoz, amelyek 2009 vége óta Görögországot sújtják. 
Az IMF gyámsága alatt Argentína egyik megszorító intézkedést hozta a 
másik után; az ország stagnálásba dermedt, a munkanélküliség elérte 
a 16 százalékot. Az amerikai kamatlábhoz viszonyítva az államadósság 
árrése már 2500 bázispontvolt – ez többé-kevésbé megfelelt a német 
államkötvényekhez viszonyított görög árrésnek 2011 őszén –, de tabu-
nak számított az a gondolat, hogy a nemzeti valutát többé ne kössék a 
dollárhoz. A drasztikus megszorítások csökkentették a likviditást, és az 
ország tartományaiban párhuzamos valuták jelentek meg. Az infláció, 
bár a restriktív gazdaságpolitikai intézkedések bizonyos mértékig kor-
dában tartották, tartósan magasabb volt, mint az Egyesült Államokban 
vagy Európában. 2001. november 1-jén a kormány elismerte, hogy az 
ország eladósodása kezelhetetlenné vált, és arra kérte a hitelezőket, 
hogy csökkentsék a kamatokat és ütemezzék át 95 milliárd dollárnyi 
államkötvény kifizetését. Egy hónappal később a kormány elrendelte 
a bankbetétek befagyasztását – a corralitót –,és drasztikus ellenőrzést 
vezetett be a valutaváltások felett. A dollárhoz kötést 2002. január 6-ig 
nem szüntették meg, ám akkor a hivatalba lépő új kormány a „pesosítás” 
– a peso erőltetett bevezetése – és a „dollártalanítás” mellett döntött. Ez 
a késlekedés hiba volt, mert a valutahiány és a pénzügyi szerződések 
felfüggesztése az átmeneti időszakban megbénította a kereskedelmet.

A stratégia közvetlen hatása súlyos recesszió volt Argentínában, és 
ugyanerre lehet számítani Görögországban is. A tőkepiacok lezárásá-
val az átváltási deficitet közvetlenül át kell vállalni, hiszen az európai 
segítség nélkül nem fogják tudnifinanszírozni a belső adósságállomány 
növekedését. A görög valutaátváltási deficit a GDP 10 százaléka, az or-
szág ipari bázisa gyenge és egysíkú. A helyzet így az árfolyam jelentős 
leértékelését fogja megkívánni, ami rövid távon drasztikusan csökkenti 
majd az importot. A drachmát mintegy 70 százalékkal kell leértékelni, 
hogy az kiegyensúlyozza az átváltási deficitet. Argentínában, amelynek 
100 milliárd dollárnyi állami adósságállománya volt, a leértékelés elérte 
a 64 százalékot.

Ilyen feltételek között Argentínában az infláció kezdetben igen magas 
volt, és a reáljövedelmek jelentős mértékben csökkentek. A pesosítás 
hatására az import hat hónap alatt 15 százalékkal esett vissza. 2002 
első felében 15 százalékos és 30 százalékos inflációt is megtapasztalt 
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Világbank közgazdászai hiperinflációt jósoltak, és azt, hogy az új valutát 
elutasítják majd – vagyis hogy „feketén” a dollárt fogják használni az em-
berek mindennapi tranzakcióikhoz. Ám ennek éppen az ellenkezője tör-
tént. Az új valutát elfogadták az emberek, és az infláció meredeken esni 
kezdett, 2003 végére már mindössze 3 százalék volt. Az árfolyam az igen 
versenyképes 3,6 pesós árfolyamon stabilizálódott a dollárhoz képest.  
A termelés felélénkülése hasonlóan látványosnak bizonyult: két év alatt 
17 százalékos növekedést mutatott. Az árfolyamcsökkenés fellendítette 
az exporttermelést, miközben a nyersanyagok világpiaci ára – Argentína 
nettó nyersanyagexportőr – is magasan állt. Ezek a folyamatok együttesen 
igen kedvező hatással voltak a kereskedelmi mérlegre, a valutaváltási 
egyenleg pozitívba fordult és Argentína valutatartalékot halmozhatott fel. 
Az újjáéledő növekedés hatására a kormány 2003-ban 2,3 százalékos, 
2004-ben 3 százalékos elsődleges költségvetési többletet mutathatott fel.

Argentínában a döntő lépés a monetáris szuverenitás helyreállítása 
volt. Görögországban az export felívelése segítené a turizmust, a me-
zőgazdasági termelést, a fuvarozást és az üzleti szolgáltatásokat; ha a 
jövedelmezőség ismét megerősödne az átváltási ráta csökkenése miatt, 
az a külföldi vállalatok beruházásait is élénkíthetné. Más szóval az ország 
offenzív stratégiával, és nem a bérek csökkentésével nyerhetné vissza 
versenyképességét. Ez kockázatos út, ám másként nem valószínű, hogy 
Görögország megteremti a hosszú távú növekedés feltételeit. Miközben 
a külföldről behozott javak ára emelkedne, az ország hosszabb távú 
kilátásai egyre reménytelibbek lehetnének. Mindent egybevetve, ha 
Brüsszel és Berlin továbbra is megakadályoz minden más megoldást, 
ez a lehetőség Görögország érdekeit szolgálná.

De milyen hatással lenne az euróövezetre, ha Görögország megválna 
az eurótól? Vagy másként feltéve a kérdést: miben különbözne a jelenlegi 
helyzettől, amikor egymás után nyújtják a vészkölcsönöket Görögország-
nak, hiszen az eltervezett intézkedések csupán azt eredményezhetik, 
hogy az ország hosszú évekre függőségbe ragad? Bárhogyan is, Gö-
rögország partnereinek közvetlen problémája az, hogy miként kerüljék 
el a pénzügyi katasztrófa átterjedését az euróövezet többi részére – ez 
olyan likviditási válságba dönthetné például Spanyolországot, amely 
fizetésképtelenségéhez vezethetne. Bármiféle hosszabb távú megoldás 
irányába csak az lehet az első lépés, ha az ECB komolyan elszánja 
magát az euróövezet gyengébb gazdaságainak támogatására, és így 
csökkenti a rájuk nehezedő piaci nyomást. Néhány elemző szerint a 
válság átterjedésének veszélye jóval nagyobb lesz, ha Görögország kilép 
az euróból, hiszen ez precedenst teremt és elriasztja a befektetőket; ez 
pedig egész Európát súlyos válságba döntené. Ám ahogy fény derült az 
olasz, a spanyol és a francia államkötvények árrésére, ez az aggoda-
lom már beépült a piaci várakozásokba. Noha a hosszú távú financiális 
költségek nagyjából hasonlóak is az euróövezetben a két forgatókönyv 
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lutájához, akkor az azonnali veszteséget jelent a hitelezőinek, hiszen 
euróalapú követeléseiket drachmára váltják át. Ha Görögország meg-
marad az egységes valuta mellett, akkor az egyre emelkedő összegek 
miatt, amelyeket az ECB-nek, az Európai Bizottságnak és az IMF-nek 
kell kiosztania, hogy Görögország az euróövezet tagja maradhasson, a 
veszteségek hosszabb távon felhalmozódnak.

Az euróövezet és a világ

2012 májusa óta az együttes államadósság- és bankválság újabb lökést 
kapott. Az államkötvények árrése Spanyolországban és Olaszországban 
is növekszik. A kormányzati garanciák között botladozva – ezek olyan 
jellegzetes európai halasztási megoldások, amelyeket az egyes országok 
szabályozói saját bankjaiknak nyújtanak – Olaszországa mintegy 2 billió 
eurós mérlegalkalmazkodás nyomása alá került az elkövetkező két évre 
vetítve, az IMF becslése szerint. A határokon átnyúló kötelezettségek 
gyorsan csökkennek, és ez ismét előrevetíti a hitelek összeroppanását, 
nem sokkal azután, hogy a korábbi veszély elkerülésére az ECB elin-
dította a nagyléptékű, hosszútávú feltőkésítési programját (Long-Term 
Refinancing Operation, LTRO) 2011 novemberében. A betétek továbbra 
is szivárognak kifelé a spanyol bankokból, 2012 márciusa óta több mint 
havi 2 százalékos mértékben. Az adósságoktól terhelt országokban már 
a lakossági fogyasztás is mélyponton van. Olaszország három egymást 
követő negyedév óta folyamatos válságban van, nő a munkanélküliség 
és hanyatlik a vásárlóerő: a lakossági fogyasztás 2,4 százalékkal, a 
GDP 1,3 százalékkal esett 2012 első negyedévében. Spanyolország-
ban a bukdácsoló ingatlanárak árverezési hullámokat robbantanak ki. 
A háztartásokra nehezedő pénzügyi nyomás már a fogyasztói hitelekre 
alapozott vásárlás maradékát is lehetetlenné teszi. Az export lassulásával 
párosulva a belföldi kereslet csökkenése 3 százalékkal veti vissza az 
éves GDP-növekedést 2012 második felében. A Dél-Európában növekvő 
recesszió és a világkereskedelem volumenének csökkenése hatással 
van a német gőzgépre is, és erősen fékezi a termelés növekedését.  
A gyengülő makrogazdaság visszahat a pénzügyi válságra; a GDP-hez 
mért hiány csökkentésére irányuló elhatározások rendre meghiúsulnak. 
Az állami és lakossági adósságok várhatóan 15-ről 20 százalékra nőnek 
2013 végéig, és emiatt mind több keserűség érezhető ki a kormányzati 
megnyilatkozásokból.

Sőt, az európai pénzügyi bizonytalanság és recesszió kedvezőtlen 
hatással van a globális növekedésre is, hiszen számos olyan strukturális 
problémával jár együtt, amelyekkel a nagy gazdaságok szembesülnek. 
Az Egyesült Államok növekedési potenciálja 3-ról 2 százalékra csökken-
het, a költségvetési szakadék miatti aggodalmakat pedig 2012 végén 
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patthelyzet. India állami pénzügyi helyzete ingadozó, jelentős az infláció. 
Brazíliában a termelői beruházások folyamatosan elégtelenek a stabil 5 
százalékos növekedés fenntartásához, mivel a tőke költségei már régen 
túl magasak. Kína azzal küszködik, hogy export- és felhalmozás-orientált 
fejlődését a fenntartható növekedés pályájára állítsa.

A fejlődő piacok gazdaságait a nyugati kereskedelem és tőkeáramlás 
szűkülése akadályozza. Egy ökonometrikus modell, amelyet a CEPII-ben 
(Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales) dolgoztak 
ki a makroszintű interdependenciákról, lehetővé teszi, hogy a legutóbbi 
összetett előrejelzés alapján szimuláljuk, milyen hatásai lehetnek az 
euróövezeti GDP 2 százalékos hullámvölgyének, attól függően, hogy 
az Egyesült Államok hogyan képes ezt kikerülni. Az első esetben Kína 
1, a másodikban 1,4 százalékot veszít növekedési üteméből. Kínát nem 
számítva a fejlődő Ázsia 2,1, illetve 3 százalékot veszít, és ha az Egyesült 
Államok nem tart ki, teljes mozdulatlanságba dermed, míg Latin-Amerika, 
ahol az Egyesült Államok befolyása jelentős, 0,8, illetve 2,4 százalékos 
visszaesésre számíthat. Két év alatt ezek a gazdaságok részben vagy 
teljesen magukhoz térhetnek, ám ez nem csupán az Egyesült Államok 
viselkedésén múlik, hanem Kína lendületétől is. Kína és a többi fejlődő 
piacgazdaság között olyan erősek a pénzügyi kapcsolatok, hogy megérzik 
annak a hatásait, hogy a kínai vezetés mennyire tudja érvényesíteni rövid 
távon anticiklikus politikáját. A világméretű folyamat másik fontos változója 
az elsődleges árucikkek ára, amelyek csökkenése rövid távon kedvezőtlen 
hatással lehet Latin-Amerikára, de növelheti a reáljövedelmeket és a belső 
fogyasztást Kínában, és újraélesztheti az importot, amelyből azután az 
elsődleges árucikkek exportőrei profitálhatnak. (Erten 2012)

Berlin szerepe

Az, hogy az euróövezet milyen irányt vesz, elsősorban Berlinen múlik. 
Németország a zóna domináns országa, részben gazdaságának volu-
mene miatt, részben pedig az 1991-es alapítás kompromisszuma miatt, 
amely a német monetáris doktrínát választotta az euró modelljéül. Amint 
láthattuk, a versenyképesség polarizálódására Európában mindkét oldal 
együttesen hat, mint egy olló szétnyíló élei, ez nem egyoldalú jelenség.  
A XX. század utolsó évtizedében elvesztett versenyképesség visszaszer-
zése érdekében a 2000-es évek elejétől a német hatóságok és cégek 
komolyan igyekeztek leszorítani a bérköltségeket, és ez a legkevésbé 
sem volt kooperatív lépés; ugyanakkor a hitelek járványszerű terjedése 
annyira megnövelte a keresletet, hogy az messze túlnőtt néhány gyen-
gébb ország termelési kapacitásain. Mindazonáltal Németország a válság 
kirobbanása óta az aszimmetrikus diagnózishoz ragaszkodva igyekezett 
a kiigazítások összes terhét a deficites országok vállára pakolni.
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származik. A BrettonWoods-i rendszer után a német vezetők ellenezték 
a húszak bizottsága által szorgalmazott nemzetközi monetáris rendszer 
újraalapítását, amely szimmetrikus intézkedéseket jelentett volna a 
többlettel, illetve deficittel rendelkező országoknak. Amikor 1979-ben 
megszervezték az európai monetáris rendszert, a németek sokkal inkább 
támogatták az egyéb valutákra alapozott aszimmetrikus, mint az ECU-ra 
épített szimmetrikus rendszert. A 2000-es évek elején, amikor a globális 
kifizetések egyensúlya jelentősen romlott, nem Németország, hanem Kína 
többletét tartották felelősnek, pedig Németország GDP-hez viszonyított 
többlete akkoriban felülmúlta a kínait. Természetesen Kína alapvetően 
az amerikai vásárlásokra alapozott, míg Németország kereskedelmi 
nyereségének kétharmada euróövezetbeli partnereinek vásárlásaiból állt.

A berlini vezetés egyfajta moralizáló értékeléssel szól a válságról. Elis-
meri az euróövezet fontosságát, de hangsúlyozza, hogy mindenáron nem 
érdemes fenntartani. Azoknak az országoknak kell állniuk a költségeket, 
hangoztatja, amelyek „felelőtlensége” az euróövezet jelenlegi állapotá-
hoz vezetett. Innen erednek a deficites országok kormányaihoz intézett 
figyelmeztetések, hogy vállaljanak „reformokat” és kövessék a német 
példát, függetlenül attól, hogy ennek megvalósítása mennyire reális. Ha 
az egész euróövezet egyetlen nagy Németországgá válna, ahogy Berlin 
javasolja, kereskedelmi többletének is hatalmasnak kellene lennie, hogy 
növekedést érhessen el, és a globális kereslet óriási expanziójára lenne 
szüksége, hogy az felszívja az európai kereskedelem kínálatát. Vagy 
ennek alternatívájaként olyan euróra, amely csak Németország befolyási 
zónájában maradna meg – Ausztriában, Hollandiában és Finnországban 
–, és legalább 30 százalékkal növelné árfolyamát – ez azonban meg is 
semmisítené a német többletet. Az ország akkor szembesülne azokkal a 
belső gazdasági problémákkal, amelyeket a külső többlet addig elfedett: 
a fogyasztói kereslet elhalásával, a katasztrofális demográfiai trenddel 
és a magas külső adósággal – még úgy is, hogy egy 2008-as fortélyos 
bankmentő tervvel és speciális elszámolással sikerült kialakítania a lát-
szólag erőteljes költségvetés képét.

A német hozzáállás az ordoliberalizmus nemzeti tradícióján alapul, 
amely nagy hangsúlyt helyez a szabályokra és regulációra. Hiba lenne 
mindezt az angolszász neoliberalizmus egy változatának tekinteni; a 
német vezetők nem bíznak a piacokban, és úgy gondolják, hogy szoros 
ellenőrzés és szigorú irányítás alatt kell tartani őket. Amíg a bankszek-
torról van szó, ez a megközelítés, amint azt a válság megmutatta, 
egyértelműen hatásos. A szabályozott német bankmodell figyelemre-
méltóan jól teljesített a 2002–2003-as válság előtt, amikor a kimerült 
bankok kénytelenek voltak eladni kinnlevőségeiket. Ezeket angolszász 
árfolyamkockázati alapok vásárolták fel, miközben az Európai Bizottság 
sürgette, hogy a tartományok szüntessék meg azokat a garanciákat, 
amelyeket a tartományi bankoknak adtak. A német bankszektor ekkor 
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nyolországban és másutt, hogy fenntarthassa profitját. A német bankok 
különösen vonzódtak a tengerentúli „mérgezett”, értékelhetetlen befek-
tetésekhez (toxic assets).Ugyanakkor a regionális bankok továbbra is 
integráns részei maradtak azon kis- és középvállalkozásoknak, amelyek 
a német prosperitás bázisai voltak.

A Merkel-kormányzat így csapdába került: egyszerre akarta úgy rendbe 
tenni a pénzügyeket, hogy a bankok fizessék ki a túlkapásaikat, ugyan-
akkor elkerülni azt, hogy saját bankjai is meggyengüljenek. 2008 után 
úgy döntöttek, hogy inkább jegelik a helyzetet, minthogy „rossz banko-
kat” hozzanak létre – olyan pénzügyi szerveződéseket, amelyek a toxic 
asseteket felvásárolva rövid lejáratú kötvényekké alakítják őket, hogy így 
fokozatosan fedezhessék a veszteségeket. A kormány ezért felfüggesz-
tette a „tisztességes érték” szabályozást (azaz hogy a kötvényeket piaci 
árukon értékelik, vagy olyan áron, amely a piac működését stimulálja), 
hogy bankjaik idővel fedezhessék a rejtett veszteségeket, ami javíthatja a 
mérlegüket. A Commerzbank, az ország második legnagyobb bankjának 
esete emblematikus. Ugyanez áll a tartományi bankokra, amelyeket már 
régen konszolidálni kellett volna. Mindezek a bankok tele voltak olyan 
toxic assetekkel, amelyek az amerikai elsődleges jelzálogválságból 
származtak. A Commerzbank már 2008-ban kapott egy 18 milliárd eurós, 
közpénzből származó tőkeinjekciót – a tőke egynegyede a szövetségi 
kormányé –, de nem kötelezték rá, hogy mérlegét megtisztítsa. A rossz 
pénzügyi irányítást megkönnyítette a német hatóságok hihetetlen nem-
törődömsége, ami eléggé elüt hivatalos kinyilatkoztatásaik moralizáló 
hangvételétől.

Merkel újra és újra leszögezte, hogy a bankoknak kell fizetniük, de a 
német gyakorlat ennél jóval ellentmondásosabb volt. Az ECB által 2011 
decemberében végzett stresszteszt a tőkésítés kritikus hiányait tárta fel 
a francia és a német bankszektorban, ugyanúgy, mint a görög, a spanyol 
és az olasz bankoknál. Ahhoz, hogy 2012. június 30-ig elérjék az elvárt 
tőkeszintet, a bankoknak annyi kötvényt kellett eladniuk, amennyit csak 
tudtak, ezáltal még lejjebb nyomják a pénzügyi piacot, és továbbra is 
limitálniuk kell az új hiteleket. Az euróövezet recessziója 2012-ben így 
még mélyebb az előrejelzéseknél, a leszálló trend erősödik. Mindebben 
fontos tényező a bankok kormányzatok feletti befolyása. Az euróövezet 
kormányai, főleg Berlin nem veszik tudomásul, hogy a betegesen túlfej-
lett pénzügyi rendszert radikálisan meg kell változtatni, mielőtt Európa 
gazdaságai ismét a fenntartható növekedés útjára léphetnek. Elemzéseik 
figyelmen kívül hagyják a válság rendszerszintű dimenzióit, és az „apró 
lépések” politikájához vezetnek, amelyben a problémákat akkor és ott kell 
kezelni, amikor és ahol felmerülnek, az átmeneti likviditási válságért azo-
kat kell felelőssé tenni, akik megbüntethetőek, míg a bankok virtuálisan 
érinthetetlenek maradnak. Az EFSF 2010 májusában; az ECB apránkénti 
kötvényvásárlásai; a Görögországnak, Írországnak, Portugáliának és 
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amelyek csak a fenékvíz kimerésére elegendőek – feltételük pedig, hogy 
a végrehajtásról való döntéseket a Trojka hivatalnokainak engedjék át –; 
a görög és az olasz kormány leváltása 2011 novemberében; az úgyne-
vezett fiskális egyezmények (Fiscal Compact) és az ECB hároméves 
kölcsöne (LTRO) 2011 decemberében; a görögöknek hitelezők megkésett 
„fazonigazítása” 2012 márciusában – mindezek a megoldások kezdettől 
fogva megjósolhatóan homeopatikusak voltak, és nem volt más hatásuk, 
mint hogy mindegy egyes „segítséggel” újabb adósságrétegekkel gya-
rapították a megsebzett országokat. Ráadásul a németek nem képesek 
megfogalmazni a fenntarthatóan növekvő Európa vízióját. 

Az euróövezet történelmi választóvonalhoz érkezett. Ha tartósan ki 
akar lépni a válságból, az döntő változást igényel politikai filozófiájá-
ban. A maastrichti szerződés aláírásakor a politikai vezetők nem vették 
tudomásul, hogy az euró létrehozásával az egész Európa-projekt ter-
mészetét megváltoztatják. Azt gondolták, hogy boldogulnak majd egy 
még kialakulatlan fizetőeszközzel – vagyis amelyik idegen a tagállamok 
szuverenitásától, és nem áll semmiféle szuverén szövetségi testület mö-
götte. A válság rácáfolt ezekre az illúziókra. Az eurónak valódi valutává 
kell válnia, ami azt jelenti, hogy szüksége van egy önálló hatalomra. 
Ezért létre kell hozni egy demokratikus felhatalmazással rendelkező eu-
rópai költségvetési uniót, amely összegyűjti az egyes szuverén tagokat, 
hogy kollektíven határozzák meg a középtávú fiskális politikát. Az ECB 
mandátumát ki kellene terjeszteni, és egy tág európai kötvénypiacot 
kialakítani a fiskális unióra alapozva, amelynek célja a hosszú távú 
növekedés finanszírozása. Ez aztán gyógyírt jelenthetne az euróövezet 
mélyebben fekvő problémáira is: egyfelől az elmúlt négy évtizedben 
csökkenő növekedési rátára, másrészt pedig az iparosodott Észak és 
az egyre inkább iparát vesztő Dél közötti polarizációra. Európai léptékű 
fejlesztési stratégia hiányában az integráció csak azt eredményezte, hogy 
az ipari tevékenység a már amúgy is erős régiókban összpontosult, a 
periféria pedig még inkább háttérbe szorult. A hosszas stagnálásból való 
kikapaszkodáshoz olyan fejlesztési projektre van szükség, amely képes 
a gazdasági tevékenység minden területén felpezsdíteni az innovációt, 
amely elsősorban a regionális és helyi beruházásokra támaszkodik, és 
komoly környezetvédelmi aspektusa is van. Saját egyensúlyhiányait 
korrigálva az euróövezet jobban felkészülhet a világgazdaság strukturá-
lis átalakításában vállalt jövőbeni feladatára. E folyamatban azonban a 
Nyugat szerepe elkerülhetetlenül csökkenni fog.
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A sztrájkok nem fogyatkoznak,  
alighanem egyre fontosabbak lesznek

Raquel Varela interjúja Marcel van der Lindennel

Marcel van der Linden 1952-ben született, jelenleg az amszterdami 
Nemzetközi Társadalomtörténeti Intézet (angol rövidítése: IISH), a vi-
lág egyik legnagyobb társadalomtörténeti archívumának – itt őrzik Karl 
Marx és Friedrich Engels hagyatékát – kutatási igazgatója. Amikor 2009 
szeptemberében Ausztriában René Kuczynski-díjjal tüntették ki Workers 
of the World: Essays Towards a Global Labor History (A világ munkásai: 
a munka globális története; Leiden, Brill, 2008) című könyvéért, köszönő 
beszédében nem mulasztotta el megállapítani, hogy a munka globális 
történetírásának fejlődése a világ más részein, különösen az Ázsiában, 
Afrikában és Latin-Amerikában működő történészek erőfeszítéseinek, az 
idevágó kutatások reneszánszának eredménye. 

A munka globális történetének kutatása az ő segítségével szabadult 
meg világszerte a módszertani nacionalizmustól és az Európa-köz-
pontúságtól. Vitát keltett a dolgozó osztály fogalmának általa adott 
értelmezése, amely jóval tágabb, mint a munkásosztály klasszikus mar-
xista fogalma, s amelyet ő higgadt szilárdsággal védelmez, ám őszinte 
nyitottsággal a szellemi társai által kezdeményezett bíráló párbeszédre.

Marcel van der Linden a munka globális történetének és a baloldali 
radikális eszmék történetének szaktudósa – doktori disszertációjának tár-
gyát a szovjet államról a nyugati marxizmuson belül folytatott viták adták 
–, szerzője egyebek között a Transnational Labour History: Explorations 
(A munka nemzetközi története: felfedezések, Aldershot, 2003), valamint 
a Western Marxism and the Soviet Union: A Survey of Critical Theories 
and Debates Since 1917 (A nyugati marxizmus és a Szovjetunió: az 1917 
utáni kritikai elméletek és viták áttekintése, Leiden/Boston, 2007; kínai 
és koreai nyelvű kiadása előkészületben) címen megjelent műveknek is.

*
– Hogyan alakult szellemi pályája, s mik vezették a munkásság globális 

történetének tanulmányozásához?

– Végzettségem szerint szociológus vagyok. Azután a Szovjetunió 
osztálytermészetéről folytatott nyugati marxista viták történetéből dokto-
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a IV. Internacionáléhoz kötődtem. Az 1970-es évek végén, az 1980-as 
évek elején jártunk. Ehhez a kutatáshoz bejártam dolgozni az IISH-ba, 
kutakodtam Karl Marx sok-sok munkájában stb., így kezdtem érdeklőd-
ni a társadalmi mozgalmak összehasonlító stúdiuma és a munkásság 
története iránt. Írtam ezt-azt a forradalmi szindikalizmusról, a kölcsönös 
segélyező egyletekről és egyebekről.

Intézetbeli kollégáimmal egyre inkább azon kezdtünk töprengeni, hogy 
miképpen kellene túllépnünk a szinte kizárólag csak a szervezett munka-
erőre és az észak-atlanti térségre összpontosuló kutatásokon. 1999-ben 
Jan Lucassen kollégámmal együtt írtam egy cikket Prolegomena for a 
Global Labour History (Bevezető a munka globális történetéhez) címmel 
(Amsterdam, IISH, 1999), amelyben megpróbáltuk rendszerezni mindazt, 
amiről úgy véltük, hogy elengedhetetlen egy olyan vizsgálódás vázlatá-
hoz, amelyet a munkásság globális történetének távlatát szem előtt tartva 
akarunk elvégezni. Igyekszünk folytatni ezt a munkát az Intézet kutatási 
részlegében dolgozó munkatársakkal, mintegy negyvenen vagyunk itt 
kutatók, s azt hiszem, ma mindannyian egyetértünk abban, hogy tanul-
mányoznunk kell a kölcsönhatásokat, a hasonlóságokat a földkerekség 
összes különböző térségében. Könyvem, a Workers of the World (A világ 
munkásai) is ebbe a kutatási irányba illeszkedik.

– Mit értsünk a munkásság globális történetén, hogyan mutatja be ezt 
a könyvében?

– Több jelentése van. Nem egy elmélet – mint például Immanuel Waller-
stein világrendszer-elmélete –, hanem egy bizonyos érdek- és érdeklődési 
kör, vizsgálódási terület. Először is, ez a kutatási terület azt föltételezi, 
hogy a világon minden kölcsönös kapcsolatokban létezik. Másodszor 
pedig az ilyen kutatásnak az az előfeltétele, hogy visszatekintsünk a 
világkapitalizmus kialakulására, vagy legalábbis az utolsó öt évszázadra. 
Nem összpontosítunk kizárólag a XIX. és XX. századra, ahogy hagyomá-
nyosan tette a munkásmozgalom történetírása. A harmadik jellemzője a 
munkásság globális történetének az, hogy nemcsak a szabad munkára 
fordít figyelmet, hanem a nem-szabad munkára, a kényszermunkára, a 
rabszolgaságra is. Nem tekintjük a dolgozó osztályt szinte csak egyének 
együttesének, hanem tekintettel vagyunk minden társadalmi kapcsolatára, 
a migrációs folyamatokra, a munkafajták szerinti megoszlásra, a házimun-
kára; ez mind-mind lényeges. Tehát jóval tágabb definícióval van dolgunk, 
mint amilyennel hagyományosan Európa és az Egyesült Államok törté-
nészeinek, akik a szervezett munkásságra összpontosítják kutatásaikat.

– A munkásság globális történetének ilyen fölfogásából kiindulva 
érezte szükségesnek azt, hogy valamilyen tágabb fogalmat használjon 
a munkásosztályra?
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amennyiben csakugyan globális távlatban akarunk dolgozni, akkor ennél 
sokkal inkább befogadóknak kell lennünk. Elsőül ide kell számítanunk az 
önfenntartáshoz szükséges munkát, amelyre az 1970-es évek feminista 
elméletei nyitották föl a szemünket, de szintén ide kell vonni a nem-sza-
bad munka bizonyos formáit is, amilyen a merkantil (árukereskedelemre 
termelő) rab(szolga)munka. S világos, hogy a saját számlára végzett 
munkákat is, amelyek a bérmunka bújtatott formái. Tanulmányoznunk 
kell amellett számos átmeneti munkaformát, például a szabad munka 
és a merkantil rabszolgamunka közti átmeneti formákat, amilyenek Bra-
zíliában fordulnak elő.

– Ön a dolgozó osztály új fölfogását javasolja. Miben áll ez?

Ez egy igencsak tág fogalom. Vegyük a munkásosztály marxista 
fogalmát, ez két jellemzőn alapul: a szabad munkásnak nincs egyebe, 
csak a saját munkaereje, és „szabadon” válthat munkaadót. A dolgozó 
osztálynak a Workers of the World-ben (2008) általam javasolt fogal-
ma mindenekelőtt azokra a munkaformákra összpontosít, amelyek 
merkantilizálhatók (árutermelésbe és -értékesítésbe bevonhatók). 
Ennélfogva a munka minden olyan formája, amely áruba bocsátható, 
és minden olyan formája, amely a fönntartásukat támogatja, amilyen a 
házimunka, hozzátartozik e nagy dolgozó osztály fogalmához. 

– A munkásosztály Karl Marx adta meghatározása szoros értelemben 
vett definíció, vagy valamilyen tendencia megjelölése volt?

– Marx ingadozik a meghatározásban. A tőke első kötetében nagyon 
szűk meghatározását adja a munkásosztálynak, másutt kevésbé. Bizo-
nyos helyeken például úgy utal a merkantil rabszolgaságra, mint ami 
nem a kapitalizmus része, csupán egy rendellenessége. S megmondja, 
miért: a rabszolga nem változó tőke, hanem állótőke. Máskor viszont a 
kapitalizmus részeként fogja föl Marx a rabszolgaságot. Ez ügyben nem 
mindig fogalmaz világosan. Azt hiszem, Marx tiszta és pontosan körülha-
tárolt fogalomra törekedett, de olykor, miután egyre többet tudott például 
a rabszolgaságról, kevésbé érezte kielégítőnek a saját meghatározását.

– Az ön meghatározásában a munkásosztály megnevezése: alávetett 
dolgozók. Hatással voltak erre a definícióra Antonio Gramsci munkái?

– Úgy vélem, az alávetettség (szubalternitás) fogalma Gramsci mun-
káiban – a Börtönfüzetekben – a hagyományos proletariátus más szó-
használattal való jelölésére szolgál. A történetírás részeként is közismert 
a Subaltern Studies, amely Indiában keletkezett, és Gramsci tanulmá-
nyaiból kiindulva gyökerezett meg, de a szegényparasztság kutatását is 



A
R

C
O

K
96 magában foglalva. Ennek tehát India a szülőhelye, s erősen kötődik egy 

olyan alávetett osztály fogalmához, amelyiknek szerepe van az indiai 
nemzeti függetlenségért vívott harcban. Úgy gondolom azonban, hogy 
ez a fogalom túlságosan tág az általam védelmezetthez képest. Bizo-
nyos vonatkozásban középen állok: a proletariátus fogalmánál tágabbat 
szorgalmazok, de nem mondanám azt, hogy minden alsóbb néposztály 
(lower classes) beletartozik a dolgozó osztály fogalmába.

– Milyen rétegek maradnak ki belőle?

– Például az önfenntartásuk céljából földet művelő parasztok.

– Miért?

– Mert munkájuk nem árutermelő.

– Az ön meghatározása igencsak kötődik ahhoz, amit „globális Dél” 
néven emlegetnek, ahol a munka és a munkásság túlnyomó többség-
ben informális. A munkásság lehet informális, és mégis roppant módon 
koncentrálódhat, nemde?

– Én úgy gondolom, hogy az informális szektor fogalma nem valami 
hasznos. Köztudomású, hogy Keith Hart találta ki az 1970-es években. 
Úgy vélem, az informális szektor sok különböző munkával kapcsolatos 
viszonylatok halmazát markolja egybe, amelyeket meg kell különböztetni 
egymástól.

– Helyénvaló volna-e azt állítani, hogy könyve hajlamos szakszerve-
zetekbe tömörülve láttatni az európai munkásosztályt, a Dél dolgozóit 
viszont épp ellenkezőleg?

– Nem. A szakszervezetekhez világszerte mintegy 150 millió dolgozó 
tartozik, miközben a földkerekség dolgozó osztálya jelenleg körülbelül 
három milliárd fő. Ami azt jelenti, hogy a szervezett munkásság a világ 
dolgozóinak mintegy 5%-át tesz ki. Igaz ugyan, hogy a szakszervezeti 
tagság aránya Európában, például Skandináviában, jóval magasabb. 
Más nyugati országokban, így az Egyesült Államokban, jelenleg nagy-
jából 8%-ra rúg. Vannak viszont fejlett tőkés országok, ahol a szakszer-
vezeti tagság arányszáma nagyon alacsony. Ugyanakkor a globális 
Délen vannak olyan szektorok, amelyekben magas. Igaz viszont, hogy a 
munkával kapcsolatos törvénykezés Nyugat-Európában fejlettebb, mint 
más országokban.

– Kínában és Indiában viszont igen magas fokú az ipar koncentrációja, 
nem?
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– Mit ad hozzá a munkásság globális története az európai munkás-
osztály, nevezetesen a szervezett munkásosztály történetének megér-
téséhez? Németországban hétszázezren dolgoznak az autóiparban, és 
hetven százalékuk szakszervezeti tag.

– Azt hiszem, lényegbevágó az olyan kontrasztnak a megértése, 
amilyen például a német és a brazil helyzet (vagy a globális Dél egyéb 
részeinek helyzete) között fönnáll. A dolgozó osztály szervezeteinek ereje 
Európában a XIX. és XX. század fordulója előtt és után kialakult saját-
ságos erőviszonyok történeti eredménye. Például a dolgozók tömeges 
kivándorlása Európából a két Amerikába ebben az időben a munkabérek 
emelkedését tette lehetővé Európában, s ez kedvezett a munkáspártok 
megalakulásának és taglétszámuk növekedésének. Másrészt azon a 
szinten, amelyen kezdetét vette az európai iparosodás, a tőkeigényes-
ség viszonylag alacsony volt, most azonban a globális Dél nagy részén, 
ahol a modern kapitalizmus növekedőben van, nem létezik a tömeges 
kivándorlás ilyen biztonsági szelepe. És megnőtt a tőkeintenzitás, ami 
azt jelenti, hogy kevesebb munkásra van szükség ugyanazon munka 
elvégzéséhez. Ebben az értelemben a világ nagy részén sokkal rosszab-
bul áll a helyzet az éhbérért való dolgoztatást és a munkanélküliséget 
tekintve, mint Németországban. Úgy gondolom, hogy a globális távlatba 
helyezés segíthet megértenünk, például, azt a kérdést: miért ilyen magas 
a dolgozók szakszervezetbe tömörülésének szintje Németországban. De 
azt hiszem, nyilvánvaló, hogy szakszerűbb elemzés szükséges ehhez is.

– Workers of the World című könyvében hivatkozik Immanuel 
Wallerstein világrendszer-elméletére. Milyen befolyással volt ez a teória 
az ön írásaira?

– Úgy vélem, Wallerstein elmélete jókora nagy előrelépést jelentett, 
mivel szisztematikusan ráirányította figyelmünket a világ különböző részei 
közti globális kapcsolatokra. De vannak gyöngéi ennek az elméletnek: az 
egyik ilyen a hagyományos strukturalizmusból ered, eszerint az égvilágon 
minden helynek megvan a maga megszabott szerepe, amitől nem sza-
badulhat. Elmondták nekem, hogy Wallerstein pár évvel ezelőtt néhány 
egyetemi előadást tartott Indiában, ahol is azt találta mondani hallgatói-
nak, hogy ne legyen nekik gondjuk a kapitalizmus megdöntésével, mert a 
kapitalizmust csakis a szívében lehet elpusztítani, márpedig a szíve nem 
Indiában ver. Másrészt pedig Wallerstein nem tulajdonít kellő fontosságot 
írásaiban a dolgozóknak és az osztályok harcának. Munkáiban kerestem 
és találtam olyasmit, ami gondolatébresztő volt számomra, de azt hiszem, 
ennek részletezése nem fér bele ebbe a mostani eszmefuttatásunkba.
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fejlődéssel kapcsolatos elméletére, ami pedig, úgy tetszik, volt némi 
hatással önre.

– Kétségtelenül. Ez igen fontos része a történelmi elemzésnek, mert 
rámutat, hogy lehetségesek ugrások a történelemben. Bizonyos tech-
nológiát például át lehet ültetni a világ valamely meghatározott részére 
anélkül, hogy ennek a vidéknek át kellene esnie ugyanazokon a fejlődési 
szakaszokon, mint a többieknek. De ezekkel az átültetésekkel kapcsolat-
ban ismerni kell még azt is, hogy milyen feltételek mellett vihetők végbe, 
mert az ilyesmi nem megy csak úgy automatikusan.

– A szövetkezetekről írott fejezetben nagyon kritikusan tekint rájuk, 
s azt állítja, hogy ezek hajlamosak a kapitalizmusba való beolvadásra.

– Az esetek többségében ezek a szövetkezetek elvesztik termelőszö-
vetkezet-jellegüket, és tőkés vállalkozásokká alakulnak át, gazdával, 
tulajdonossal. De van rá lehetőség, hogy fönnmaradjanak, és fönntartsák 
többé-kevésbé demokratikus struktúrájukat. Nem könnyű ez, mert a dol-
gozóknak be kell tartaniuk egy sor föltételt: állandóan foglalkozniuk kell 
a szövetkezet ügyeivel, korrekt módon kell gyakorolniuk az igazgatást, 
stb. Ez ritka, de azt hiszem, lehetséges. Nem mindenben vagyok ezt 
illetőn kritikus, mert a kapitalizmus határain belül a szövetkezet egyfajta 
próbája az önkormányzásnak, az önállóságnak. Ez esetben maradékta-
lanul követem Marxot: a szövetkezetek nem hozzák el a szocializmust, 
de iskolájaként szolgálnak. 

– Hanyatlóban van a sztrájk, a dolgozók ellenállásának ez a formája?

– Nem hiszem, hogy hanyatlóban volna. Attól függ, hogyan számítjuk a 
sztrájkok erősségét, a részvevők, a napok számát stb., és hogy az adato-
kat mi módon elemezzük. Világos, hogy vannak tömegsztrájk-időszakok, 
máskor meg igencsak kevés a jelentős sztrájk, ilyen időszakokban inkább 
a föld alatt folyik az ellenállás. De éppen mert egyenlőtlen és kombinált 
a fejlődés, ilyenkor a világ más részein növekszik a sztrájkok száma. 
Roppant imponáló ma az osztályharc Kínában. Globális áttekintésben a 
sztrájkok nem fogyatkoznak, alighanem egyre fontosabbá lesznek, mert 
folytatódik a proletarizálódás folyamata.

– Könyve bizonyos fokig arra a következtetésre fut ki, hogy a régi inter-
nacionalizmus azért bukott meg, mert „nacionalista internacionalizmus” 
volt. Mit jelent ez?

– Az én értelmezésemben az internacionalizmus fejlődése a dolgozók 
között szakaszosan ment végbe. A dolgozók közti szolidaritással kezdő-
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egy másik város dolgozóival egy másik országban. Amikor bekövetke-
zett a munkásmozgalom nacionalizálódása – nemzeti pártok, nemzeti 
szakszervezetek –, létrejött egyfajta nacionalista internacionalizmus. Az 
1960-as évektől kezdve pedig a mozgalom fokozatosan elindult az inter-
nacionalizmus új, nemzetek fölötti formáinak kialakítása felé, amilyenek 
a transznacionális szakszervezeti tanácsok a multinacionális cégekben, 
vagy az apartheid elleni szolidaritási sztrájkok az 1980-as években. Ám 
a szakszervezetek struktúrája nem alkalmazkodott ezekhez az új har-
cokhoz, ezért az új internacionalizmus – az igazi, mert globális – majd 
változásokat kényszerít ki a szakszervezetekben.

(Fordította: Csala Károly)

(Eredeti megjelenés: Revista Outubro, 2012. augusztus 25.)

Gyergyói-havasok, 2001
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Munkástörténet – határok nélkül

A „munkástörténet” fogalomnak kettős jelentése van. Szigorúan véve a 
munkásmozgalom történetét öleli fel: szakszervezetek, szövetkezetek, 
sztrájkok stb. Tágabb értelemben beletartozik a dolgozó osztályok egész 
története: a munkaügyi kapcsolatok fejlődése, családi élet, mentalitás stb. 
E kettősség – tegyük hozzá – az angol fogalom sajátossága, noha nem 
kizárólag az övé. Sok más nyelvben a munkásmozgalom és a munkás-
ság (pontosabban a dolgozó osztályok) történetét nem lehet egyetlen 
fogalom alá begyömöszölni.1

Mind a „tág”, mind pedig a „szűk” értelemben vett munkástörténet 
gyökerei az észak-atlanti régióban vannak. A „tág” értelemben vett mun-
kástörténet régebbi, mint a „szűkebben” értelmezett. „Tág” értelemben 
vett munkástörténetet azóta lehetett írni, amióta a kapitalizmus eljutott 
egy bizonyos fejlődési szakaszba, és megjelent az igény, hogy megfelelő 
történeti kontextusba helyezzék a vele járó óriási társadalmi változásokat 
általában, a „szociális kérdést” pedig különösen. Ilyen irányú kísérletek 
folytak már az 1848-as európai forradalmak bukása után, de talán már 
korábban is (van Voss – van der Linden 2002, 1–39; Lucassen 2006, 
39–89).

A „szűkebb” értelemben vett munkástörténet csak az 1870-es és 1880-
as években kezdett kialakulni. Fejlődéséhez mind politikai, mind pedig 
elméleti tényezők jelentősen hozzájárultak. Politikailag fontos volt, hogy 
a nemzeti erőtérben az 1860-as évek végétől megjelentek a munkás-
mozgalmak. 1868-ban alakult meg a brit Szakszervezetek Kongresszusa 
(Trades Union Congress – TUC), ezt követte a Kanadai Munkásunió 
Kongresszusa (1883), majd pedig az Amerikai Munkásszövetség (1886). 
Nyugat-Európában 1888–1899 volt a munkásmozgalom fellendülésének 
„legmozgalmasabb” időszaka. Ugyanebben az időszakban alakultak meg 
a munkásosztály pártjai is. Úttörő volt e téren a német szociáldemokrácia 
(1875), de a következő harminc évben sorra létesültek munkáspártok a 
legtöbb nyugat-európai és észak-amerikai országban is.

Amikor ezek a fejlemények megerősítették, hogy a munkásmozgalmak 
nem tiszavirág-életűek, hanem hosszú távon is számolni kell velük, elhá-
rult egy elméleti akadály is a mozgalmak fejlődése elől. A tizenkilencedik 
század legnagyobb részében a „béralap” doktrínája igen nagy népszerű-
séget élvezett mind a közgazdászok, mind pedig más társadalomtudósok 
körében. Ezen elmélet szerint létezik egy „természetes bér”, amelyet a 
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1kollektív gazdasági cselekvés nem befolyásolhat. Ez az álláspont legin-
kább a „bérek vastörvényeként” vált ismertté, amit Ferdinand Lassalle 
német munkásvezér használt az 1860-as években, aki éppen ezért 
politikai akciót és nem szakszervezeti összefogást sürgetett. A „termé-
szetes bér” elméletét nemcsak az értelmiségiek, hanem sok munkás is 
elfogadta, nem utolsósorban azért, mert a tizenkilencedik században 
számos sztrájk végződött vereséggel, s a létező munkásszervezetek 
gyengék és igen gyakran rövid életűek voltak. 1870 táján azonban a 
béralap-elmélet egyre inkább elveszítette korábbi meggyőző erejét. A 
legjelentősebb fordulópontot John Stuart Mill egyik tanulmánya jelentette, 
amiben szakított ezzel a koncepcióval (Mill 1869). Természetesen vol-
tak korábbi kritikusok is, de Mill munkájáig a kritika csak meglehetősen 
szűk körben volt ismert. Mill esszéje azonban azt is jelezte, hogy az idő 
megérett a paradigmaváltásra, mert néhány éven belül sok európai és 
észak-amerikai értelmiségi is csatlakozott a béralap-elmélet kritikájához.2 
Az emlékezetes paradigmaváltást a kutatók számos okkal magyarázták, 
a brit szakszervezeti mozgalom konszolidációja azonban nyilvánvalóan 
meghatározó szerepet játszott ebben az elméleti áttörésben.3  

A politikai és elméleti változások ezen kombinációja elegendő oknak 
bizonyult számos tudós számára, hogy jobban beleássa magát a mun-
kásmozgalom történetébe. Ezek a munkástörténészek általában a poli-
tikai baloldalon helyezkedtek el; a legtöbben közülük szocialisták voltak, 
esetleg szociális érzelmű liberálisok vagy keresztények. Közgazdászok 
nevéhez fűződik ezen időszak két nagy korszakalkotó munkája: Európá-
ban Lujo von Brentano 1870-ben publikálta Az egyletek történetéről és 
fejlődéséről és a szakszervezetek eredetéről c. munkáját, Észak-Ameri-
kában pedig tizenhat évvel később jelent meg Richard T. Ely könyve az 
amerikai munkásmozgalomról.4 Az 1880-as évektől a bérek és árak evo-
lúciójáról elsősorban gazdaságtörténészek értekeztek, így ők is részévé 
váltak a tág és szűk értelemben vett munkástörténet határairól folytatott 
vitának. Ma is elismert munka ezen a téren James E. Thorold Rogers 
könyve az angol bérek fejlődéséről a tizenharmadik század óta (Rogers 
1884). Mindez azt jelentette, hogy az 1880-as évek végére minden elemi 
formájában lerakták a munkástörténet alapjait.

Eurocentrizmus versus módszertani nacionalizmus 

A tizenkilencedik századi Európában és Észak-Amerikában kialakuló 
munkástörténet-írást a kezdetektől a módszertani nacionalizmus és 
eurocentrizmus sajátos kombinációja jellemezte. Ez a kombináció csak 
nemrégiben vált vita tárgyává. A módszertani nacionalizmus – amit ne 
keverjünk össze a politikai nacionalizmussal – összekapcsolja a társa-
dalmat az állammal, és így egyfajta „leibnizi monádnak” tekinti az egyes 
nemzetállamokat a történeti kutatás szempontjából. Az eurocentrizmus 



TÖ
R

TÉ
N

E
LE

M
10

2 az észak-atlanti régió történetéből kiindulva írja meg a világtörténelmet: 
ebből a nézőpontból tekintve Európából és Észak-Amerikából indult ki 
a modern korszak, majd lassan átterjedt a világ többi részére; ennek a 
„magrégiónak” a történeti ideje szabja meg a világ más részeinek fejlődé-
sét. A történészek úgy írták meg a munkásosztályok és munkásmozgal-
mak történetét Franciaországban, Britanniában, az Egyesült Államokban 
stb., mint különálló mozgalmak és sajátságos (nemzeti) fejlődési utak 
történetét. Akik figyelmet szenteltek a latin-amerikai, afrikai, ázsiai tár-
sadalmi osztályok és mozgalmak történetének, azok is az észak-atlanti 
sémákba igyekeztek beszuszakolni a régión kívüli világ történetét.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a munkástörténészek nem 
tekintettek túl a nemzeti határokon. Természetesen megtették, ráadásul 
már korábban is, de megközelítésük megmaradt a fent kritizált monád-
logikánál: a „civilizált” észak-atlanti („nagyobb európai”) világot olyan 
népek lakták, amelyek többé-kevésbé ugyanabba az irányba fejlődtek, 
csak különböző tempóban. Az egyik nemzet gyorsabban fejlődött, mint 
a másik, és ezért láthatta az elmaradt nemzet nagyjából a saját jövőjét 
tükröződni a vezető országok jelenében. Kezdetben nagyon leegyszerű-
sítve értelmezték ezt a gondolatot, és például azért tanulmányozták más 
országok munkásmozgalmait, hogy azok politikai gyakorlatát ültessék át 
az anyaország hétköznapi munkáséletére és mindennapi politikájára. Ez 
a látásmód világosan tetten érhető Lorenz Stein írásaiban, aki egyébként 
úttörő munkát végzett a határok közti német munkástörténet-írás terén. 
1842-es tanulmányában, amelyben a szocialista és kommunista áram-
latokat elemzi a francia proletariátus körében, már kezdetben feltételezi, 
hogy a történelem az egyes nemzeteken keresztül fejlődik. Itt Stein 
azonnal belehelyezkedik a monád-logikába, miután felteszi, hogy egy 
nemzetben megjelenő minden „jelentős” mozgalom előbb-utóbb megis-
métlődik egy másik nemzetben. Ezért úgy vélte, hogy sürgős feladat a 
francia fejlemények tanulmányozása, ugyanis a szomszédos országban 
kialakuló radikális mozgalom az idő érésével átterjed Németországra is. 
Stein felteszi a retorikai kérdést: „Megtehetjük-e tehát, hogy passzívan 
félreállunk, és messziről nézzük, hogyan terjed közöttünk [ez a mozga-
lom], és válik kormányozhatatlanná, pusztán azért, mert nem értjük?” 
(Stein 1842, iv, ix). 

Ez az instrumentalista hozzáállás igen nagy érdeklődést váltott ki a 
„magasan fejlett” népekből. Hamarosan azonban kiderült, hogy milyen 
nehéz is hasznos politikai recepteket „exportálni” más országokból. 
Amikor Werner Sombart fél évszázaddal Stein után megírta az olasz 
proletariátus történetét, arra a következtetésre jutott, hogy az ilyen ösz-
szehasonlító tanulmányok szinte semmilyen hasznos politikai tanáccsal 
nem szolgálnak az otthoni mindennapi politika számára. Noha Sombart 
hitt abban, hogy a nemzetek tanulhatnak egymástól, egy olyan funda-
mentális látásmód mellett szállt síkra, amelyik elsősorban csak elméleti 
kérdésekre fókuszál („honnan?”, „hová?”). Ez a módosított megköze-
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3lítés egyúttal a kutatási területet is kiszélesítette, mert most már nem 
volt elegendő a fejlett országok tanulmányozása, hanem a kutatóknak 
a fejletlenebb régiók történetét is meg kellett ismerniük, „amennyiben 
ugyanahhoz a kulturális körhöz [Kulturkreise] tartoznak.” Miután: „Ha 
egyáltalán felismerhetőek szabályosságok a társadalmi fejlődésben, ak-
kor azoknak meg kell ismétlődniük azon népek történetében is, amelyek 
később kezdenek el fejlődni; itt kell tehát megerősítést nyerniük azon 
hipotéziseknek, amelyeket más országok korábbi tapasztalatai alapján 
kialakítottunk.” (Sombart 1893, 178). 

Sombart tehát tudományos szintre emelte a monád-logikát követő 
munkástörténet-írást. Fokozatosan azonban a monádoknak is nyíltak 
ablakai. Maga Sombart tudatában volt „a fejlettebb országok befolyá-
sának azon területekre, amelyek követik őket” (Sombart 1893, 178). A 
huszadik század folyamán nagyobb figyelmet kapott a különböző népek 
közötti kölcsönhatás, reciprocitás, noha még mindig az egyes népek 
maradtak az elemzés alapegységei. James Guillaume-tól (1905–10, 4 
kötet), G. D. H. Cole-on át (1956, 2 kötet) Julius Braunthalig (1961–71, 3 
kötet) érvényes volt az az értelmezés, hogy a munkásmozgalom nemzet-
közi szervezetei a különböző országokat képviselő munkások számára 
biztosítanak kollektív fórumot – vagyis különböző nemzetekhez tartozó 
patrióták találkozóhelyéül szolgálnak. Ez az értelmezés egyébként a 
mozgalomban is tartotta magát (Callahan 2000, 51–87). És a nemzetközi 
munkásmigrációs irodalomban a bevándorlók vagy megőrizték eredeti 
kultúrájukat, vagy pedig asszimilálódtak a fogadó ország kultúrájához.

A módszertani nacionalisták két súlyos gondolati hibát vétenek. Elő-
ször, természetesnek veszik a nemzetállamot. Ezen azt értem, hogy úgy 
tekintik a nemzetállamot, mint a történeti kutatás megkérdőjelezhetetlen 
elméleti alapegységét. Noha természetesen tudják, hogy a nemzetál-
lamok a XIX. és XX. században virágoztak fel, mégis úgy értelmezik a 
régebbi történelmet, mint a későbbi nemzetállam előtörténetét, és úgy 
tekintenek a határközi vagy határsértő folyamatokra, mint a „tiszta” mo-
delltől való eltérésre. Itt tehát tetten érhető a teleologikus gondolkodás.

Három változata van az eurocentrizmusnak, amelyet meg kell említeni. 
Az első egyszerűen a feledékenység vagy a hanyagság: csak a világ 
egy része számára van elég figyelem; és a szerző úgy gondolja, hogy a 
választott régió története úgy is megírható, hogy nem fordít figyelmet a 
többire. Ezt az attitűdöt jól kifejezi a Samuel Huntington és mások által 
preferált népszerű megkülönböztetés: „a Nyugat kontra a világ többi ré-
sze”. A második változat színtiszta előítélet: a szerzők figyelembe veszik 
a globális összefüggéseket, de ennek ellenére azt hiszik, hogy a nagyobb 
Európa (beleértve Észak-Amerikát és Ausztrálázsiát) „mutatja az utat”. Ez 
a fajta eurocentrizmus különösen jellemző a modernizációs elmélet hívei 
között (Binder 1986, 3–33). Robert Nisbet a következőképp jellemezte ezt 
a fejlődési szemléletmódot: „Az emberiség hasonlatos egy óriási menet-
hez, amelynek tagja minden ember, vagy legalábbis majdnem mindenki.
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4 […] Természetesen a maga specifikus, történetileg kialakult gazdasági, 
politikai, erkölcsi és vallási értékmintázatával Nyugat-Európa vonul az 
élen, mint a népek élcsapata. Minden más nép, legyen akármilyen fejlett 
is a maga civilizációja, mint Kína vagy India, csak »lépked« ebben a me-
netben, ami majd idővel eljuttatja a fejlődésnek arra a tökéletes fokára, 
amit a szent Nyugat képvisel” (Nisbet 1971, 101).5 A harmadik változat 
empirikus meggyőződésekből áll. Ezt a változatot lehet a legnehezebben 
felismerni és megcáfolni. Itt olyan tudományos álláspontokkal állunk 
szemben, amelyeket látszólag újra és újra megerősít a kutatás. Az em-
pirikus eurocentristák azért tesznek kijelentéseket, mert úgy gondolják, 
hogy tényeket közölnek. Azt hiszik például, hogy a szakszervezetek 
mindig akkor a leghatékonyabbak, amikor a kollektív alkukra koncent-
rálnak. Ezt, gondolják, már számtalanszor bebizonyította a történelem. 
Azok a történészek, akik ekképp vélekednek, minden bizonnyal hevesen 
tiltakoznának az ellen, hogy eurocentrista előítéleteik vannak, és közülük 
valóban csak nagyon kevésnek vannak ilyen előítéletei. Ahogyan Jim 
Blaut írta kései korszakában: „Az eurocentrizmus […] nagyon komplex 
dolog. Megtilthatjuk a szó minden értékhasználatát, üldözhetünk minden 
előítéletet, és még akkor is létezni fog az eurocentrizmus mint empirikus 
meggyőződések halmaza” (Blaut 1993, 9). Az első két változat (a hanyag-
ság és az előítélet) elleni küzdelem feladatait relatíve könnyű kijelölni; 
nagyobb akadályt jelent azonban a harmadik változat. Lucien Febvre fél 
évszázaddal ezelőtt megfogalmazta: „Minden olyan intellektuális kate-
gória, amely a szellem műhelyében formálódik, éppen olyan erővel és 
zsarnoksággal kényszeríti ránk létezését, sőt makacsabbul tartja magát, 
mint a gyárainkban készült gépek” (Febvre 1973, 258). 

Az új munkástörténet

Az eurocentrizmus és módszertani nacionalizmus keretei között is volt 
azonban lehetőség lényegi innovációra. Az 1960-as évekre esnek az új 
munkástörténet-írás kezdetei, ahol fordulópontot jelent E. P. Thompson 
Az angol munkásosztály születése c. könyve. Ez a kultúrát és tudatot 
hangsúlyozó óriási munka a munkásosztály történetévé alakította át a 
munka történetét, miután a kortársak megértették az üzenetét. Az angolul 
beszélő világban Thompson könyve volt a legfontosabb állomás, amely 
a régi munkástörténet átmenetét jelezte az újba (Brody 1993, 1–18). Ma 
széles konszenzus van a szakirodalomban az átmenet jellegéről.6 A régi 
munkástörténet az intézménytörténetre, a szervezeti fejlődések leírására, 
a politikai vitákra és vezetőkre, valamint a sztrájkokra fókuszált. Olyan 
képviselői voltak, mint Sidney és Beatrice Webb, John Commons wiscon-
sini iskolája és mások, de voltak köztük marxisták is, mint Philip Foner. Az 
új munkástörténet-írás arra törekedett, hogy kontextualizálja a munkások 
harcát. Ahogyan Eric Hobsbawm írja, kiemelte „magát a munkásosztályt 
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5[…és] azokat a gazdasági és technikai feltételeket, amelyek meghatároz-
ták a munkásmozgalmak hatékonyságát” (Hobsbawm 1964, 4). 

Az irodalomban sokszor eltúlozzák a régi és új munkástörténet-írás 
különbségeit, mert az előbbi képviselői is nemritkán komoly figyelmet 
fordítottak „magára a munkásosztályra”, ahogyan ezt láthatjuk például 
John és Barbara Hammond nagyszerű trilógiájában: A falusi munkás 
(1912), A városi munkás (1917) és A szakképzett munkás (1920). A 
trilógia nagyjából azt az időszakot öleli fel, mint E. P. Thompson klasszi-
kusa. Természetesen nem tagadjuk, hogy az új munkástörténet-írás az 
1970-es és 1980-as években radikálisan megújította az irodalmat, mivel 
nemcsak a munkafolyamat és a mindennapi kultúra került az érdeklődés 
homlokterébe, hanem végre a társadalmi nem (gender), az etnicitás, a faj 
és az életkor is megkapta a megérdemelt figyelmet, együtt a háztartási 
struktúrákkal, a szexualitással és az informális politikával. Az új munkás-
történet-írás valódi értelmiségi forradalmat jelképezett.

Ugyanakkor az új munkástörténet-írás megmaradt a régi, korlátozott 
perspektíva börtönében. Globális nézőpontból van ugyanis valami kü-
lönös Thompson óriási munkájában, amit korábban nem vettek észre, 
de most, más körülmények között, felkelti a figyelmünket: Thompson 
úgy rekonstruálja az angol munkásság osztályformálódását (1792 és 
1832 között), mintha az önmagában zárt folyamat lenne. Thompsonnál 
magától értetődő módon Anglia az elemzés logikus egysége – miközben 
kétségtelenül igaz, hogy külső erők befolyásolták ezt a fejlődést, azok 
specifikusan úgy jelennek meg, mint külföldi hatások. A francia forradalom 
például fontos szerepet játszik Thompson narratívájában, mint a mun-
kásmozgalmi szervezkedések egyik inspiráló forrása, de a szomszédos 
országban lejátszódó események mind „külsődlegesek”. Ehhez érdemes 
hozzátenni, hogy Thompson nem szentel figyelmet a birodalmi hatásokra 
és kapcsolatokra. A gyarmatosítást egyszerűen nem veszi figyelembe, 
noha az egyre jelentősebb hatást gyakorolt az alsóbb osztályok életére 
a tizenkilencedik század folyamán.

Peter Linebaugh és Marcus Rediker mutattak rá arra, hogy a London 
Corresponding Society (ami fontos szerepet játszik Thompsonnál) 1792-
es alapításakor a tagok kijelentették, hogy a társaság az egyenlőség 
híve, tekintet nélkül arra, hogy „valaki fekete vagy fehér, magas vagy 
alacsony sorú, gazdag vagy szegény.” Ugyanazon év augusztusában 
azonban a társaság nyilatkozatából már eltűnt a fekete és fehér, és csak 
a magas vagy alacsony sorú, illetve gazdag és szegény embereket tekin-
tették testvéreiknek. Linebaugh és Rediker meggyőzően érvel amellett, 
hogy ezt a hirtelen változást a Haitin valamivel korábban kirobbant forra-
dalom magyarázza. „A faj tehát problémás, és Angliában sokak számára 
fenyegető kategóriává vált, amelyet a társaság jobbnak látott megkerülni” 
(Linebaugh – Rediker 2000, 274). Ilyen transzatlanti megfigyelésekkel 
azonban nem találkozunk Thompson munkájában. „Szigetközpontú” 
megközelítése annál inkább meglepő, mert politikailag internacionalista 
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6 volt, és gyerekkorától jól ismerte a Brit-Indiáról szóló történeteket, mivel 
szülei egy ideig ott éltek (Palmer 1994, 11–51; Thompson 1994, 200–225; 
Nairn 1977, 303–304).

Thompson úttörő munkája ellenére is azt látjuk tehát, hogy voltak bizo-
nyos jelentős folytonosságok a régi és új munkástörténet-írás között. Ez a 
folytonosság megmutatkozik abban a nagy szakirodalomban is, amelyik 
megpróbálta túllépni a régi munkástörténet-írás korlátait.

Munkástörténet-írás az észak-atlanti régión túl

A munkástörténet-írás fokozatosan kezdett kialakulni az észak-atlanti ré-
gión kívül eső területeken. 1898-ban Mihail Tugan-Baranovszkij publikálta 
egy orosz gyár történetét (Tugan-Baranovskii 1970); de úttörő munkát 
végzett Rajani Kanta Das is, aki az 1920-as években számos tanulmányt 
írt Indiáról és az indiai diaszpóráról (Das 1923a; Das 1923b; Das 1923c). 
Egy másik úttörő volt Marjorie Ruth Clark, aki valamivel később írta meg 
az első komoly tudományos munkát a mexikói munkásmozgalom törté-
netéről (Clarke 1934). 

A huszadik század folyamán számos trendet figyelhetünk meg. Először 
is, a munkástörténet-írás megjelenik az észak-atlanti régión kívül eső, 
fejlett kapitalista országokban: Japánban, Ausztráliában és Új-Zélandon. 
Japánban a bérmunka történetét hosszú ideig elhanyagolták mind a 
burzsoá, mind pedig a (befolyásos) marxista történészek. Ez a helyzet 
az 1960-as években változott meg, amikor az egyik történésziskola elkez-
dett érdeklődni a „hétköznapi emberek” élete iránt. Ez az iskola narratív 
történeteket írt, és gyakran romantizálta a falusi alsóbb osztályokat. 
Ausztráliában az 1960-as évek óta virágzott a munkástörténet-írás, bár 
voltak kisebb visszaesések.7 

Másodszor, a „létező szocializmus” országaiban is volt munkástörténet-
írás, noha azt csak a marxista-leninista álláspont alapján lehetett művelni. 
Itt a munkástörténet-írás legitimációs célokat szolgált, ami, ahogyan 
Niederhauser Emil megjegyezte, „paradox módon csak a mozgalomra 
fókuszált, és a gazdasági és társadalmi feltételeket vagy kihagyták, vagy 
pedig csak vázlatosan ábrázolták. Sok volt viszont a hősies harc és az 
áldozat, ami azonban nem volt hiábavaló, mert végső soron ennek kö-
szönhető az, úgymond, boldog jelen”. (Niederhauser 1987, 149) Ebben 
a „valódi szocialista” kontextusban is voltak azonban különböző utak: 
említhetem  a lengyel-magyar változatot, ahol jelentős tudományos felfe-
dezések születtek az államszocializmus összeomlása előtt, vagy az orosz 
utat, ahol a munkástörténet-írás nagy fellendülésnek indult 1956 után, 
ami azonban vereséget szenvedett, és egy évtizeddel később átvette 
helyét a dogmatizmus; vagy a kínai utat, ahol a „felülről” irányított kapi-
talista átmenet komoly válságot okozott a humán tudományokban és a 
munkástörténet-írásban.8 A történészek azonban mindenhol a forradalom 
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7előtti időszakra koncentráltak, hogy elkerüljék a politikai nehézségeket.9 
Az 1989–1991-es rendszerváltást követően a munkástörténet-írás nehéz 
időszakot élt át Kelet-Európában, éppen azért, mert összekapcsolták a 
legitimációs ideológiával (Sokolov 2006, 397–452).

A harmadik és legfontosabb trend a munkástörténet-írás fejlődése 
a periférián és a félperiférián. Ahogyan a „Dél” mind több országának 
munkássága jelentősen gyarapodott, úgy nőtt a tudományos érdeklődés 
e munkásság tevékenysége és múltja iránt.10 Ezek a tanulmányok nem-
ritkán azokra a „problémákra” fókuszáltak, amiket a munkások okoznak a 
munkaadóknak és a kormányoknak. De ahogyan nőtt a „Harmadik Világ” 
önbizalma, úgy nőtt az érdeklődés a munkásmozgalmak teljesítménye 
iránt. Természetesen a különböző történészek politikai kötődése nagyon 
eltérő lehetett. J. Norman Palmer terjedelmes könyvében (1960) például 
egy malájföldi gumiültetvény történetét írja meg a második világháború 
előtti évtizedekben. Palmer a vállalkozók és a hivatalnokok szemével 
nézi a munkásokat. Jean Chesneaux munkája (1962) a hivatalos kom-
munista álláspontot képviseli; míg Guillermo Lora három kötetes könyve 
(1967–70) trockista mű. 

Számos „déli” országban az elmúlt években virágzott a munkástör-
ténet-írás. A fejlődés különösen szembetűnő Latin-Amerikában, ahol 
különösen az 1970-es években az észak-amerikai és európai diskurzus 
számos munkástémájú kutatást inspirált. Az általános érdeklődés más, 
nem-elit csoportokra is átterjedt: így fókuszába kerültek a parasztok, a 
kisvállalkozók, a bennszülöttek, a „feketék” és a bevándorlók. John D. 
French ekképp összegezte ezt a fejlődést: „Azokban a latin-amerikai 
országokban, ahol erős volt a munkásmozgalom, már régóta létezett 
egy igen jelentős munkástörténet-írói hagyomány, például Mexikóban, 
ami önmaga egy külön világ, de Chilében és Argentínában is. Az 1970-
es évek zűrzavara után a munkástörténet-írás Brazíliában, Peruban és 
Ecuadorban is új erővel és találékonysággal tört előre. […] A munkás-
történet-írás emellett tartósan virágzott Bolíviában, Kolumbiában, Vene-
zuelában és Uruguayban is. A városi és falusi munkásság láthatóvá vált 
Közép-Amerika kevésbé iparosodott területein is. A spanyol karib-tengeri 
térségben Puerto Ricóban virágzott fel a munkástörténet-írás, miközben 
értékes tanulmányok születtek Kubáról és a Dominikai Köztársaságról is. 
Az angolul beszélő karibi országok sokszor még ma sem kapnak kellő 
figyelmet, holott kiváló munkák jelennek meg, amelyek folytatják a Ken 
Post és Walter Rodney által az 1970-es években írt klasszikus történeti 
monográfiák nagyszerű hagyományát” (French 2000a 138–39; French 
2000b, 279–308).

Ugyanilyen figyelemreméltó a helyzet Dél-Afrikában. Itt is lezajlott az 
1970-es években egy nagy vita a munkástörténészek körében, bár itt 
a „szűk” (intézménytörténeti) és a „tág” (társadalmi és kulturális) meg-
közelítés hívei között. „Valóban, megfigyelhető ez a kétféle irányvonal 
a dél-afrikai radikális történetírásban: miközben a munkástörténet a 
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8 munkahelyre, az ipari kapcsolatokra és a munkásszervezetekre fóku-
szál, a társadalomtörténet a munkásság és más elnyomott csoportok 
helyzetét az ipari termelésen kívül szemléli.” Ezen hasadás oka az 
1970 utáni politikai fejlődés. Az új szakszervezeti mozgalom feltétlenül 
szükségét érezte annak, hogy „saját, személyes” historiográfiája legyen, 
és „a munkástörténet-írás első erőfeszítéseit vagy közvetlenül az új 
szakszervezetek igényei diktálták, vagy pedig hasonló megfontolások” 
(Lewis 1990, 213–35). Ezzel egy időben egy másik fejlemény is történt a 
dél-afrikai szakirodalomban: azon dél-afrikai történészek, akik külföldön, 
elsősorban Nagy-Britanniában tanultak, hazatértek, és síkra szálltak egy 
szélesebb bázisú munkástörténet mellett. E törekvések egyik képviselője 
volt a Történeti Műhely Mozgalom, amit Ralph Samuel, E. P. Thompson 
és mások művei inspiráltak (Bozzoli 1990, 237–63; Bonner 1994, 977-85; 
Cobley 2001, 613-25; Legassick 2002, 111–30).

Indiában, ahol a politikai elit egy részét igen erősen befolyásolja a brit 
egyetemi hagyomány, a hatvanas évek végén nőtt meg az érdeklődés a 
munkástörténet-írás iránt.11 Az első monográfiák közül számos erősen 
hagyományos szemléletű volt, még akkor is, ha egyes szerzők már korán 
összekapcsolták az intézményes aspektusokat a szélesebb társada-
lomtörténettel.12 Ezek a törekvések újabb ösztönzést kaptak az 1980-as 
években az ún. Subaltern Studies mozgalomtól, amelynek Ranajit Guha 
volt a fő kezdeményezője. Ez egy erősen átpolitizált irányvonal volt, 
amely a szegény és föld nélküli parasztokra fókuszált, és több jelentős 
tanulmányt produkált (Amin 1984; Chakrabarty 1989; Prakash 1990). 
Időközben ez az iskola Dél-Ázsiában elvesztette korábbi jelentőségét, 
de paradox módon igen népszerű lett az amerikai kutatók körében.13 
Ezzel az új fejleménnyel párhuzamosan megjelent egy harmadik áramlat, 
amelyben azok a fiatal kutatók játszották a főszerepet, akiket érdekelt a 
munkástörténet, de eltávolodtak a Subaltern Studies-tól, és a munkások-
ra és családjukra helyezték a hangsúlyt. Ez a harmadik iskola jóval több 
érdeklődést mutatott az infrastrukturális problémák iránt, és kezdemé-
nyező szerepet játszott egy munkástörténeti levéltár megalapításában 
(Simeon 1995; Nair 1998; Sen 1999; Chandavarkar 1994;  Chandavarkar 
1998; Joshi 2002; Behal – van der Linden 2007).

Ha eltekintünk a globális Délen lejátszódó fejleményektől, akkor is 
elmondható, hogy az 1950-es évektől az Európában, Észak-Amerikában 
és Ausztráliában működő történészek érdeklődése is megnőtt az afrikai, 
ázsiai és latin-amerikai országok munkásmozgalma iránt. Ez politikai 
motivációjú figyelem is volt, ami eredetileg sokat „köszönhetett” a hideg-
háborús környezetnek és a gyarmati felszabadító mozgalmaknak: erősen 
antikommunista érzület, valamint az a vágy motiválta, hogy csökkentsék 
az ezen országok munkásaira gyakorolt kommunista befolyást.14 Termé-
szetesen voltak szocialista vagy kommunista érzelmű történészek is, akik 
a „másik oldalon” dolgoztak a felszabadult gyarmatok vagy félgyarmatok 
történetén.15 Valamivel később, a nemzetközi diákmozgalom hatására a 
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9fiatal japanológusok, sinológusok és afrikanisták elkezdtek érdeklődni 
a vizsgált régió munkástörténete után is, amit számos disszertáció és 
monográfia bizonyít (Pohl 1976; Mathias 1978).16 Míg a kommunisták 
és antikommunisták gyakran csak intézménytörténeti szempontokkal 
foglalkoztak, az „új baloldal” követői általában a tágabb munkástörténetet 
művelték. 

Másodszor, azokban az országokban, ahol a munkástörténet intézmé-
nyes aspektusai iránt csökkent az érdeklődés, megfigyelhető egyfajta 
folytonosság, mert a kutatók a társadalomtörténet szomszédos oldalai 
irányába mozdultak el, például a nőtörténet, az etnikai csoportok tanul-
mányozása vagy pedig a migráns-tanulmányok felé.

Szervezetek és hálózatok
 

A munkástörténészek az 1950-es évek végétől kezdték kiépíteni saját 
szervezeteiket és elősegíteni a kommunikációt. 1959-ben Ausztriában 
létrehozták a Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung nevű szerve-
zetet. Britanniában 1960-ban jött létre egy hasonló társaság (a munkás-
ságtörténet- és munkásmozgalomtörténet-írásért), Society for the Study 
of Labour History néven. 1961-ben ennek társintézményét is létrehozták 
Ausztráliában (Austrialian Society for the Study of Labour History).17 
Hamarosan hasonló szervezetek alakultak Kanadában, az Egyesült 
Államokban, Svédországban, Írországban és más országokban is.

Az észak-atlanti régión kívül eső országokban csak nemrég történt meg 
az igazi fellendülés a konferenciák szervezése, társaságok alapítása stb. 
dolgában. Igaz, 1977-ben volt egy fontos dél-afrikai esemény – ebben az 
évben alakult meg a Munkástörténeti Műhely – de igazi áttörésre csak 
1996-ban került sor. Ekkor alapították meg az Indiai Munkástörténészek 
Társaságát, ami nemcsak kétévente rendez konferenciákat, hanem sok 
más tevékenységben is aktívan részt vesz.18 2000-ben megalakult a Mun-
dos do Trabalha, ami a brazil történészek társaságán belül (ANPUH) öleli 
fel a munkástörténészeket.19 Az első konferenciákat Karachiban (1999), 
Szöülban (2001) és Dzsakartában (2005) tartották.20 Egy második dél-
afrikai konferenciára 2006-ban Johannesburgban került sor.

A nemzeti erőfeszítésekkel párhuzamosan erősödtek a kapcsolatok 
a különböző országok és kontinensek munkástörténészei között. Már 
a korai munkástörténészek is „átlépték” a határokat, amikor az Inter-
nacionálék történetét tanulmányozták, vagy azt, hogyan befolyásolta a 
Párizsi Kommün vagy az orosz forradalom más országok történetét. 21 
Szisztematikus transznacionális kapcsolatokról azonban, ha óvatosak va-
gyunk, akkor a legkorábban csak az 1960-as évektől beszélhetünk, noha 
úttörő munkát végzett e téren az International Institute of Social History 
által elindított Grüngbergs Archiv (1911–30) és az International Review 
of Social History (1936–40).22 A véleménycsere 1965-ben intézményes 
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0 státuszt kapott, ez évben rendezték meg Linzben a Munkástörténészek 
első Nemzetközi Konferenciáját, amit évente rendeztek újra. Ezek a kon-
ferenciák alkalmat adtak a keleti és nyugati történészek találkozására. 
A kommunizmus 1989-es összeomlásával megszűnt a találkozó ezen 
speciális jellege; de már azelőtt is szárazzá vált a linzi dialógus, mert a 
résztvevők kerülni akarták az ellentmondásokat. Az 1990-es évek elejétől 
a szervezők megpróbálják a színvonal emelésével növelni a konferencia 
vonzerejét (Konrad 1994, 575–78).23

A nemzetközi kapcsolatok bővülését mutatja az IALHI 1970-es mega-
lakulása (International Association of Labour History Institutions), vagy 
pedig az amerikai bázisú folyóirat, a European Labour and Working Class 
History (1975-től: International Labour and Working Class History).

A globális munkástörténet-írás felemelkedése

Amikor a munkástörténet-írás elterjedt az egész világban, kezdetben 
még itt is jelentkezett az eurocentrikus és monád-logikájú megközelítés. 
A „perifériális helyzetű” munkástörténészek a bányászokra, a dokkmun-
kásokra, az ültetvényeken dolgozókra, stb. koncentráltak, és elhanya-
golták a családot és magát a munkafolyamatot. Túl gyakran foglalkoztak 
csak a sztrájkokkal, szakszervezetekkel és politikai pártokkal. És, ami 
a legfontosabb, ők is az észak-atlanti fejlődést vették alapul, amelynek 
modelljébe a periféria munkásait sehogyan se sikerült beilleszteni.24 
Fokozatosan azonban voltak törekvések egy kevésbé eurocentrikus 
megközelítés irányába. Úttörők voltak ezen a téren Walter Rodney, aki 
a felső-guineai partvidékről és a guineai munkásokról írt nagy monográ-
fiákat (1970 és 1981), Charles van Onselen, aki Chibaro c. munkájában 
a dél-rhodéziai bányamunkáról írt (1976), és Ranajit Das Gupta, aki 
több tanulmányt írt az asszámi, bengáli és más területek ültetvénymun-
kásairól, bányászairól és textilmunkásairól (Labour and Working Class 
in Eastern India, 1994). 

Az eurocentrikus monád-logikát a világ több pontjáról és különböző 
oldalakról bírálták – kezdetben lassan, később gyorsabban. Ennek első 
oka, hogy az észak-atlanti régióból kiindulva felvirágzott a nemzetközi 
összehasonlító kutatás. Természetesen az összehasonlító módszer 
sokkal régebbi, és már a tizenkilencedik században használták a humán 
tudományokban és a társadalomtörténetben. A munkástörténetben is 
voltak korai próbálkozások, néha implicite (például Sombart híres esszé-
jének a címében: „Miért nincs szocializmus az Egyesült Államokban?”) 
de gyakran explicite is (Sombart 1976). 25 1970 után megsokasodtak az 
ilyen összehasonlító munkák. De egy ideig nem szakítottak a monád-
logikával, mert továbbra is különálló „esetekként” kezelték a vizsgált 
országokat. A perspektíva azonban tágult, amikor világossá vált, hogy 
a mozgalmak gyakran erősen befolyásolták egymást, és nemcsak az 
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1„esetek” voltak érdekesek, hanem az interakciók és a globális és helyi 
beágyazottság is.

A „periféria” munkástörténet-írása jelentősen hozzájárult az euro-
centrikus monád-logika egészének megtöréséhez. Egyfelől segített 
megingatni Sombartnak az a kijelentését, hogy csak egyfajta „kultúrkör-
höz” tartozó népeket lehet összehasonlítani. Másfelől, a nemzetállam 
egyre inkább történeti kontextusba került, és ezáltal relativizálódott. Ezt 
a két tendenciát világosan meg kell különböztetni, de többé-kevésbé 
egymással párhuzamosan ásták alá az eurocentrikus monád-logikát. 
Megjelenésük olyan változásokhoz kapcsolódik, amelyek a második 
világháború óta zajlottak, vagy már előtte elkezdődtek. Ezek:

A gyarmati felszabadító mozgalmak eredményeképpen sok új ország 
jött létre Afrikában és Ázsiában, amelyek megkezdték a saját társada-
lomtörténetük vizsgálatát; ezáltal a munkástörténet nemcsak egy egyre 
növekvő fontosságú „perifériás” komponenssel gazdagodott (nőtt a 
monádok száma), hanem nagyon hamar világossá vált az is, hogy a 
periféria történetét nem lehet megírni a metropolisz története nélkül.   

Kialakultak a transzkontinentális közösségek, mint például a pán-
afrikanizmus.

A történeti migrációs tanulmányokban megjelent az a felismerés, hogy 
a „nemzeti-etnikai zárvány” megközelítés félreértelmezi a migránsok 
életének realitását, mert gyakran transzkulturálisan élnek. 

A határkultúrák, amelyeket „felfedeztek”, nem illettek bele a monád-
logikai sémába.

Ugyanez vonatkozik a transznacionális tüntetésekre és sztrájkokra.
Mindezek, valamint a globalizáció folyamatának következményei, 

mint a proletarizálódás a „periférián”, a munkástiltakozás új formáinak 
megjelenése, új munkásmozgalmak, a világ globális beágyazottságának 
és a kölcsönös egymásra utaltságnak (egy világ) növekvő tudatossága 
újfajta historiográfiát sürget, amelyben az észak-atlanti és európai ha-
gyományos munkástörténet eredményei beilleszthetőek egy új, globális 
keretbe. Ez igen ambiciózus projekt, ami még csak alig-alig kezdődött 
el. Az új kiindulópont számos célja még ismeretlen, vagy pedig kifejtésre 
vár. Izgalmas átmeneti helyzetben vagyunk, ahol a munkástörténetnek 
újra fel kell találnia magát. A régi és új munkástörténet-írás lassan teret 
ad a globális munkástörténet-írásnak (van der Linden 2008).

Mire utal a „globális munkástörténet-írás fogalma? Természetesen 
mindenki mást és mást érthet rajta, én azonban a következőket gon-
dolom:

Ami a módszertant illeti, azt javaslom, hogy legyen egyfajta „érdeklődé-
si terület” inkább, mintsem egy elmélet, amit mindenkinek követnie kell. 
Tudjuk és el kell fogadnunk, hogy kutatási elképzeléseink és értelmezési 
keretünk nagyon különböző lehet. Ez a pluralizmus nemcsak elkerülhe-
tetlen, hanem szellemileg nagyon stimuláló is lehet – feltéve, ha mindig 
készek vagyunk arra, hogy komolyan megvitassuk eltérő nézeteinket. 
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2 A kiindulópontunktól függetlenül azonban törekednünk kell arra, hogy 
termékenyen dolgozzunk ugyanazon a kutatási területen. 

Ami a témákat illeti, a globális munkástörténet-írás a transznacionális 
és még inkább transzkontinentális munkára és a munkások társadalmi 
mozgalmaira fókuszál a szó legtágabb értelmében. „Transznacionális” 
alatt azt értem, hogy minden történeti folyamatot szélesebb kontextusba 
helyezünk, mindegy, hogy földrajzilag milyen „kicsi” az interakció vagy 
azok kombinációja, más folyamatokkal összehasonlítva. A munka tanul-
mányozása felöleli mind a szabad és nem szabad, mind pedig a fizetett 
és fizetetlen munkát. A munkások társadalmi mozgalmai magukba fog-
lalják mind a formális szervezeteket, mind pedig az informális tevékeny-
séget. A munka és a társadalmi mozgalmak együttes tanulmányozása 
azt jelenti, hogy komoly figyelmet kap a másik oldal (a munkaadók, a 
hatóságok) is. A kutatás tárgya nemcsak maga a munkás, hanem csa-
ládja is. A gender viszonyok fontos szerepet játszanak mind a családban, 
mind pedig a munkaügyi kapcsolatokban is.

Ami a vizsgált periódust illeti, azt hiszem, hogy a globális munkástörté-
net-írásnak elvben legalábbis nincsenek időbeli korlátai, noha azt mon-
danám, hogy a gyakorlatban a hangsúly legyen a világpiac tizennegyedik 
századtól kezdődő kialakulásával párhuzamosan fejlődő munkásságon 
és a munkások társadalmi mozgalmain. Ahol azonban szükséges visz-
szamenni időben az összehasonlítás miatt, természetesen elfogadható 
egy ezt megelőző történeti idő.

Ez nagyon ambiciózus projekt, ami csak most kezdődött el. Az új meg-
közelítés számos célja még bizonytalan, vagy kifejtésre vár.

Miért van szükség új alapokra?

A globális munkástörténet-írásnak számos akadályt kell leküzdenie 
ahhoz, hogy felvirágozzon. Ezek az akadályok gyakran technikaiak, mit 
például az a tény, hogy a globális Dél számos országában nem működik 
klimatizált, aktív gyűjtőmunkát folytató levéltár. 26 Nem akarok most bele-
menni a technikai problémákba, és csak a lényegi kihívásokra koncent-
rálok. Mivel a legnagyobb akadály mi magunk vagyunk, hagyományos 
elméleteinkkel és értelmezéseinkkel. Már említettem a két legfontosabb 
buktatót: a módszertani nacionalizmust és az eurocentrizmust.

A hagyományos munkástörténet minden fontos koncepciója elsősorban 
az észak-atlanti régió tapasztalatain alapul, és ezért kritikai felülvizsgá-
latot igényel. Ez vonatkozik mindjárt magának a „munkának” a koncep-
ciójára. A legtöbb nyugati nyelvben (angol, francia, spanyol, olasz, stb.) 
gyakran megkülönböztetik a „work” és „labour” fogalmakat: a „labour” 
általában szenvedésre és erőfeszítésre utal, míg a „work” a kreatív 
folyamatokra. Ez a kettős jelentés, amiből a filozófus Hannah Arendt 
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3messzemenő analitikai következtetéseket vont le (Arendt 1958), sok 
más nyelvben egyszerűen nem létezik, és néha nem is lehet egy szóval 
érzékeltetni a különbséget, mert ezek a koncepciók elvonatkoztatnak 
a nyelvi folyamatok specifikus jellemzőitől. Ezért meg kell vizsgálnunk, 
hogy transzkulturálisan mennyire használható a „work” és „labour” meg-
különböztetése, vagy legalábbis precízebben kell megfogalmaznunk 
tartalmukat, mint ahogyan szoktuk. 

Hol kezdődik a „labour”, és hol ér véget? Hol húzzuk meg a pontos 
határt a „work” és „labour” között, vagy ez a határ kevésbé nyilvánvaló, 
mint ahogyan sokszor gondoljuk? Át kell értékelnünk a „munkásosztály” 
fogalmát is. Úgy tűnik, hogy a fogalmat a tizenkilencedik században „talál-
ták fel”, hogy megkülönböztessék az ún. „tiszteletreméltó” munkásokat a 
rabszolgáktól és más nem szabad munkásoktól, a kispolgároktól és a tár-
sadalom szegény számkivetettjeitől, a lumpenproletariátustól. Sok ok miatt, 
amit itt nem részletezhetek, ez az értelmezés egyszerűen nem működik 
a globális Délen. Azok a társadalmi csoportok, amik a régi és új munkás-
történet-írás szemével nézve kvantitatívan nem számítanak – kivétel, ami 
erősíti a szabályt – jelentik a szabályt Ázsia, Afrika és Latin-Amerika nagy 
részein. Egy új koncepciós keretet kell kidolgoznunk, ami nem annyira 
kirekesztésre törekszik, hanem arra, hogy integrálja a fogalomba a függő 
vagy marginalizált helyzetű munkásokat. Fel kell ismernünk, hogy azok 
a „valódi” bérmunkások, akikről Marx ír, vagyis azok a munkások, akik 
szabad emberként rendelkezhetnek munkaerejükről, mint áruról, és nincs 
eladni való árujuk (Marx 1976, 272), csak egyfajta módja annak, ahogyan 
a kapitalizmus árucikké változtatja a munkaerőt és a munkást. Nagyon sok 
más olyan formája is van a munkának, ami figyelmet igényel, mint például 
a szerződött munkaerő vagy a részes földművelők.27

Az implikáció az, hogy a munkástörténet-írásnak meg kell haladnia a 
diszciplináris korlátokat – ami már folyamatban van. A szerződött munka-
erő témája sokszor egybeesik a globális munkástörténet-írás tematikájá-
val. De elmondhatjuk ezt az indiai kulikról is, akiket Ázsia más részein, sőt 
Ausztráliában, a Fidzsi-szigeteken és a karibi térségben is alkalmaztak.

Egy szélesebb megközelítés lehetővé teszi számunkra, hogy komolyan 
vegyük azokat az anomáliákat, amelyeket máig elhanyagolt a szakiro-
dalom, mint például a bérelt rabszolgamunka-erőt, ami a világ számos 
pontján létezett. Vegyük például a népes ganhadores táborát Észak-
kelet-Brazíliában a XIX. században. A rabszolgatartók megparancsolták 
rabszolgáiknak, hogy nézzenek állás után, például Bahia kikötőjében.  
A ganhadores – írja a történész João Reis – „munka után nézve szaba-
don mozogtak az utcákon. Megszokott gyakorlat volt, noha nem általá-
nos, hogy a rabszolgatartók megengedték a rabszolgáknak, hogy uraik 
házain kívül éljenek, bérelt szobákban, ahol néha egykori rabszolgák 
voltak a háziurak. Csak azért mentek vissza uraik házába, hogy »kifizes-
sék a hetet«, vagyis azt a heti (vagy néha napi) bérrészt, amiben meg-
egyeztek uraikkal. Ami ezen felül maradt, azt megtarthatták.” 1857-ben 
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4 a salvadori ganhadores egy hétig sztrájkoltak. Az etnikai hovatartozás 
alapján állítottak fel munkacsoportokat, amelyek a mobilizáció gerincét 
alkották (Reis 1997, 355–93). 

Amit ez a példa is mutat, az az, hogy nincs egyértelmű határvonal a 
„bérmunka” és a ganhadores fent leírt esete között. Meggyőződésem, 
hogy a munkástörténészeknek ezt  bizonytalanságot ösztönző erőnek 
kell tekinteniük a munkásosztály koncepciójának újragondolására. A 
„munkásosztály” koncepciója, ami a XIX. századi Európából eredt, egyre 
inkább megkérdőjeleződött az elmúlt években. Történészek és szocio-
lógusok mutattak rá arra, hogy nincsenek egyértelmű határvonalak a 
„szabad” munka, az egyszemélyes vállalkozás és a nem szabad munka 
között, és a városi és vidéki munka megkülönböztetését sem lehet ab-
szolútnak tekinteni. 

Először is, nagy kiterjedésű és komplikált szürke zónák vannak, tele 
átmeneti lokációkkal a „szabad” bérmunkások és a rabszolgák, a kény-
szervállalkozók és a lumpenproletaritátus serege között.

Másodszor, csaknem mind subaltern (alárendelt helyzetű) munkás 
olyan háztartásban él, ahol a munka számos módozata kombinálódik.

Harmadszor, az egyéni subaltern munkások is kombinálhatják a munka 
számos módozatát, mind egyidejűen, mind diakronikusan.

És utoljára: nincs világos határvonal a különböző subaltern munkás-
csoportok között.

Az implikációk messzire vezetnek. Láthatóan, a kapitalizmuson belül 
nagy létszámú osztályok élnek, amelyek munkaerejét különböző mó-
dokon kommodifikálják. Igen változatos csoportot alkotnak, kezdve a 
ganhadorestől a részes művelőkig, a kisiparosoktól a bérmunkásokig. 
Ennek a „sokaságnak” a történeti dinamikáját kell megértenünk, vagy 
legalábbis próbálkozni vele. Figyelembe kell vennünk, hogy a kapitaliz-
musban mindig is volt és valószínűleg mindig is meglesz a kommodifikált 
munka számtalan változatának egymás mellett élő szimbiózisa. 

Hosszú fejlődése során a kapitalizmus számos munkafolyamatot 
felhasznált, van, amit gazdasági kényszerítéssel, van, amit erősen 
nem-gazdasági komponens segítségével. Rabszolgák millióit hurcolták 
el erőszakkal Afrikából a karibi térségbe, Brazíliába és az USA déli 
államaiba. Indiai és kínai szerződéses munkások tömegeit hajózták 
be, hogy nehéz munkát végezzenek Dél-Afrikában, Malajziában vagy 
Dél-Amerikában. „Szabad” bevándorló munkások hagyták el Európát az 
Újvilágért, Ausztráliáért vagy a gyarmatokért. És ma a részes földművelők 
a világ mezőgazdasági termelésének jelentős részét adják. Ezek és más 
munkakapcsolatok szinkronban folynak, még ha van is egy szekuláris 
trend a „szabad bérmunka” irányába. Ma is van rabszolgaság, a részes 
földművesség nagyon is jellemző bizonyos területeken stb. A kapitaliz-
mus régen is, ma is kiválaszthatta, hogy a kommodofikált munka melyik 
formája illik bele egy adott történeti kontextusba; az egyik változat több 
profitot hoz ma, a másik holnap. Ha ez az érvelés helyes, akkor az arra 
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5int minket, hogy a bérmunkás-osztályra úgy gondoljunk, mint egy (fon-
tos) kommodifikált munkaformára a sok között. Következésképpen az 
ún. „szabad” munka nem tekinthető a modern kapitalizmusnak egyedül 
megfelelő formájú kizsákmányolásnak, hanem csak egy lehetőségnek 
a sok közül.

A kérdés, ami kétségtelenül megragadja a figyelmünket, hogy vajon 
mi is az, ami közös ezen kiterjesztett munkásosztály tagjai között. Hol 
húzódik a határvonal közöttük és a másik oldal, a kapitalisták és a 
munkaadók között? Ha első vezérfonalként átvesszük a francia-görög 
filozófus, Cornelius Castoriadis kifejezését, akkor elmondhatjuk, hogy 
minden subaltern munkás az „intézményesített alárendeltség” állapotá-
ban leledzik. Castoriadis számára az intézményesített alárendeltség a 
társadalmi autonómia ellentéte; megnyilvánul úgy, mint a privatizálódás 
és az elnyomás tömeges feltételrendszere, mint a gazdaság, a hatalom 
és az ideológia kikristályosodott globális, materiális és intézményes 
struktúrája, mint indukció, misztifikáció, manipuláció és erőszak.”  
Az intézményesített alárendeltség kifejezi és szankcionálja „a társa-
dalomnak egy antagonisztikus megosztását, és ezzel párhuzamosan, 
egyfajta társadalmi kategória győzelmét az egész felett. […] Ekképpen 
tehát a kapitalista gazdaság – termelés, elosztás, piac, stb. – elidegene-
dik annak függvényében, ahogyan a társadalom szétválik proletariátusra 
és kapitalistákra” (Castoriadis 1987, 109).

Egy kicsit specifikusabbak lehetünk, ha követjük a filozófus G. A. Cohen 
útmutatását. Cohen azt írja, hogy „a termelési eszközöktől való megfosz-
tottság nem lényeges a proletár státuszhoz, ahogyan azt hagyományosan 
gondolják. Jobb, ha azt mondjuk, hogy a proletárnak áruba kell bocsátania 
munkaerejét, hogy biztosítsa létfeltételeit. Lehetnek termelőeszközei, 
de nem elegendő ahhoz, hogy létminimumát biztosítsa, leszámítva azt 
az esetet, ha szerződést köt egy kapitalistával” (Cohen 1978, 72). Marx 
nyomán Cohen a gazdasági kényszer kontextusában értelmezi itt azt a 
mondatot, hogy „a proletárnak áruba kell bocsátania munkaerejét”, de ha 
hozzátesszük a fizikai kényszert, akkor világos definíciót kapunk. Minden 
olyan munkás, aki munkaerejét eladni vagy kikölcsönözni kényszerül 
egy másik személynek, akár gazdasági, akár nem gazdasági kényszer 
hatása alatt, a subaltern munkások csoportjához tartozik, függetlenül attól, 
hogy a munkás maga adja el, vagy kölcsönzi ki munkaerejét, illetve attól 
is, hogy a munkás birtokol-e termelő eszközöket. Ennek a provizórikus 
definíciónak minden aspektusa további reflexiót igényel.

Egy ilyen új koncepció és a munkásosztály-fogalom kitágítása segít 
minket abban, hogy jobban megértsük az ellenállás számos formáját, 
amit a subaltern munkások használtak az idők folyamán. A klasszikus 
megközelítés azt sugallja például, hogy a sztrájkok olyan kollektív ak-
ciókat ölelnek fel, amelyek különlegesen a szabad bérmunkásokhoz 
kapcsolódnak. De ha megnézzük, hogyan fejezik ki a tiltakozást és 
gyakorolnak nyomást a munkaadókra a subaltern munkások különféle 



TÖ
R

TÉ
N

E
LE

M
11

6 csoportjai (pl. rabszolgák, kényszervállalkozók, lumpenproletariátus, és 
a „szabad” bérmunkások), akkor azt látjuk, hogy jelentős a hasonlóság. 
A múltban a subaltern munkások összes csoportja sztrájkolt. A részes-
ben foglalkoztatott chihuahuai ezüstbányászok például már az 1730-as 
években úgy tiltakoztak a munkaszerződésük visszavonása ellen, hogy 
bevették magukat a közeli hegyekbe. „Ott építettek egy ideiglenes 
korlátot, jelszavakat pingáltak rá, amelyek tudtul adták elszántságukat, 
és megesküdtek arra, hogy megrohanják a San Felipe villát, megölik 
[a bányatulajdonost], San Juan y Santa Cruzt, és porrá égetik a házát. 
Az elkövetkező néhány hétben nem voltak hajlandók lejönni hegyi me-
nedékükről, ahol tiltakozó dalokat írtak és énekeltek” (Martin 1996, 51). 
Ezek a bányászok csak azután tértek vissza, hogy a püspök kiküldött 
egy papot, aki közvetített a felek között. A rabszolgák is rendszeresen 
sztrájkoltak. Az orosz jobbágyok „nem fogadták el uruk fennhatóságát”; 
beszüntették a munkát, és „sztrájkba léptek” (Kolchin 1987, 258). A brit 
karibi térség ültetvényein a XIX. század elején szintén voltak egyoldalú 
munkabeszüntetések. „A lázadások Demerarán 1829-ben és Jamaicán 
1831-ben mind úgy kezdődtek, mint a modern sztrájkok, más tiltakozó 
aktusokkal együtt, de nem gyilkolással. Csak amikor a helyi milícia tüzet 
nyitott, abban a hitben, hogy fegyveres felkelésről van szó, öltött a sztrájk 
erőszakos jelleget” (Schuler 1991, 382–83). 

A munkásosztály kitágított fogalma lehetővé teszi, hogy újragondoljuk 
a sztrájk állítólag jól értett és gazdagon dokumentált jelenségét is. Ha 
belevesszük a fogalomba a rabszolgákat és a szerződéses munkásokat 
is, akkor látható, hogy a sztrájk nagyon fontos, de ugyanakkor specifikus 
formája a munka kollektív elutasításának. Az ún. nem szabad munkások 
más formáit is alkalmazták a kollektív elutasításnak, amit feltétlenül bele 
kell venni elemzésünkbe. Mindannyian tudunk a szökevény rabszol-
gákról, akik megszöktek az ültetvényekről Észak-Amerikában, a karibi 
térségben és Dél-Amerikában is. De ez a fajta ellenállás nem tipikusan 
az Újvilág „terméke”. Már a IX. században is a zandzs, a dél-iraki sóbá-
nyákban dolgozó kelet-afrikai eredetű rabszolgák csoportosan szöktek 
meg uraiktól, és megalapították Al Mukhtara városát, egy olyan helyen, 
ami megközelíthetetlennek számított (Popovic 1976; Popovic 1993, 526; 
Popovic 2002, 445–446).28 1873-ban Tanganyikában az ültetvényeken 
dolgozó rabszolgák nagy létszámban menekültek el uraiktól, és megala-
pították Makororát, ami „tüskés bozótok” és „megerősített erődök” mögött 
rejtőzött (Glassman 1991, 308). 1921-ben az asszámi Chargola-völgy 
teaültetvényein dolgozó kulik tiltakoztak, amikor a hatóságok megta-
gadták tőlük a fizetésemelést. Tömegesen távoztak az ültetvényekről. 
„Elhatározták, hogy hazamennek a falujukba, éltették Mahatma Gan-
dhit, és azt mondták, hogy az ő parancsára cselekszenek.” Hamarosan 
az egész Chargola-völgy elnéptelenedett, két kert teljesen elvesztette 
az ott dolgozó munkaerőt, és általában 30–60%-os volt a munkaerő-
veszteség. A Chargola-völgy kulijai keresztülmasíroztak Karimganjon, a 
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7főhadiszálláson, majd vonaton vagy gyalog folytatták az útjukat hazafelé 
(Varma 2007, 34).

Ha ezt a hátteret is figyelembe vesszük, akkor az ún. szabad bérmun-
kások sztrájkja csak egyik formája a kommodifikált munka kizsákmá-
nyolása elleni kollektív ellenállásnak. És azt is el kell ismernünk, hogy 
a szabad bérmunkások is gyakran használták a harc olyan formáit, 
amelyeket a subaltern munkásokhoz társítanak, pl. lincselés, lázadás, 
gyújtogatás, bombatámadás. 

Ha kitágítjuk perspektívánkat a kommodifikált munkára a kapitaliz-
mus idején, jobb és hitelesebb történetet tudunk írni azokról a névtelen 
egyénekről és családjukról, akik, ahogy Bertolt Brecht írta, „felépítették 
Théba hét kapuját”, és gyakran „készítették el a győztesek lakomáját”.

Telekapcsolatok

Miközben ilyen módon rekonstruálhatjuk a munkások tapasztalatának 
és tevékenységének óriási sokszínűségét és logikáját, nem kerülhetik 
el figyelmünket a globális kapcsolatok a tapasztalatok és az akciók kö-
zött. Az ilyen kapcsolatokat már a múltban is gyakran felismerték, de a 
munkástörténészek ugyanilyen gyakran figyelmen kívül hagyták ezeket 
mind a mai napig.

Rosa Luxemburg figyelembe vette ezeket a kapcsolatokat, amikor 
az első világháborút megelőző években egy (befejezetlen) kéziraton 
dolgozott, ami halála után Introduction to Political Economy címmel 
jelent meg. A tanulmány elején polémiába keveredik Karl Bücherrel, a 
Történeti Iskola nagy hatású képviselőjével, aki tagadta a világgazdaság 
létét (Bücher 1906, 142). Hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét, Luxemburg 
rámutat a globális társadalmi, politikai, és gazdasági beágyazottságok 
realitására. Néhány oldalon bizonygatja, hogy a brit textilipar gépesítése 
a 18. század végén hogyan tette tönkre a kéziszövőket Britannia nagy 
részén, míg növelte az észak-amerikai rabszolgák által megtermelt 
gyapot iránti keresletet. Amikor a transzatlanti kereskedelem stagnált az 
amerikai polgárháború évei alatt (1861–65), a rákövetkező lancashire-i 
„gyapotéhség” nemcsak a brit munkások egy részét tette koldussá, ha-
nem ösztönözte a munkások kivándorlását Ausztráliába, és megnövelte 
a gyapottermelést Egyiptomban és Indiában. Ezekben az országokban 
a farmereket a kommercializálódás megfosztotta a megélhetéstől, és 
egyebek mellett súlyos éhínséget okozott (Luxemburg 1985, 557–60).

Luxemburg példáját sokkal részletesebben fejtette ki, de ami itt most 
bennünket érdekel, az az, hogy olyan narratívát írt, ahol megmutatta, 
hogyan befolyásolja az egyik kontinensen bekövetkező fejlődés egy 
másik kontinens sorsát, és hogyan működik visszafelé is ez a kapcsolat. 
Bizonyította, hogy az észak-amerikai rabszolgák, a brit textilmunkások, 
az egyiptomi és indiai kisfarmerek és az ausztrál bevándorlók sorsa ösz-
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8 szefügg egymással. Luxemburg narratívája egyetlen árucikk (a gyapot) 
útjának változásán alapul, de figyelembe veszi a szélesebb társadalmi 
okokat és a változások implikációit is. Tanulmányában kitűnő példát ad 
arra, hogyan nézhetne ki a subaltern munkásosztály globális története. 
Természetesen más látószögek is elképzelhetőek, de a globális mun-
kástörténet-írás fókuszában, azt hiszem, a kommodifikált munka globális 
összefüggéseinek és azok következményeinek kell állnia. 

Ezeket az összefüggéseket telekapcsolatoknak is hívhatjuk, azon 
geológusok és klímaszakértők példájára, akik a XX. század eleje óta 
bebizonyították, hogy számos kapcsolat áll fenn egymástól igen távol eső 
régiók között (van der Linden 2008, 373–74). A valóságban a munkások 
közvetlen érdekeinek a világ egyik országában közvetlen visszahatása 
lehet egy másik ország munkásainak érdekeire. Az ilyen összefüggések, 
beágyazottságok mindenféle úton-módon kialakulnak. Egy érvényes ál-
talános elmélet kialakításához sokkal több kutatásra lenne szükség, de 
itt most néhány példa elegendő, hogy lássuk, mi forog kockán:

A különböző régiók, országok munkafolyamatait összeköthetik a 
globális árucikkláncok. Luis Valenzuela például megmutatja, hogy az 
1830-as évektől az 1860-as évekig igen közeli kapcsolatok alakultak ki 
a chilei rézbányászok és a Swanseaban dolgozó brit kohászok között 
(Dél-Wales). „Óriási mennyiségű chilei réz érkezett a swanseai dokkok-
ba, hogy ott felhasználják és finomítsák a dél-walesi kohókban. Másfelől 
walesi szenet, téglát és más brit terméket szállítottak Dél-Walesből a 
bányákhoz közel fekvő chilei kikötőkbe, hogy fizessenek a rézért, és 
nem szándékoltan ugyan, de ösztönözzék a helyi bányászatot, Walesben 
pedig a kohászatot (Valenzuela 2001, 177).”

A munkafolyamatok maguk is néha valójában nemzetköziek. A közle-
kedési munkások, mint például a tengerészek „természetes” összeköt-
tetést jelentenek az egymástól nagy távolságra fekvő régiók között. Már 
a XVI. és a XVII. században, de talán valamivel korábban is, logisztikai 
kapcsolatot teremtettek a különböző kontinensek subaltern munkásai 
között. A tengerészek „militáns megjelenésükkel a kikötői tömegben 
óhatatlanul befolyásolták a plebejus tiltakozás formáját és tartalmát”, 
és „mobilitásukat felhasználták arra, hogy […] kapcsolatot teremtsenek 
más dolgozó emberekkel” (Rediker 1987, 294); Linebaugh és Rediker 
2000. A közlekedési munkások fontos szerepet játszottak a kollektív 
akciók más formái transzkontinentális elterjesztésénél, amit bizonyít az 
amerikai Industrial Workers of the World modelljének exportja Chilébe, 
Ausztráliába, Új-Zélandra és Dél-Afrikába. Sőt, 1911-ben ők voltak 
az elsők, akik transzkontinentális kollektív akciót szerveztek, egyidejű 
sztrájkokkal Britanniában, Hollandiában, Belgiumban és az Egyesült 
Államok keleti partján.29    

A bevándorlók megoszthatják élményeiket más munkásokkal a fo-
gadó országban. Ezt tették az indiai munkások a karibi térségben és 
Délkelet Ázsiában, a brit munkások Ausztráliában, az olasz munkások 
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9Amerikában, és a kínai munkások az ázsiai diaszpórában. Jelenlétük 
a fogadó országban szegmentációt okozhat a munkaerő-piacon, ami 
etnikailag szegregált akciókhoz is vezethet. És a visszatérő migránsok 
importálhatnak egy sor kollektív tevékenységet, mozgalmat, akciót is 
a szülőföldjükről (Hira 1982; Jayawardena 1980, 430–50; Mohapatra 
2003, 187–230; Lipset 1983, 1–18; Gabaccia 1997, 177–96; Atabaki 
2003, 401–26). 

A munkaadók fővárosa maga is transzkontinentális beágyazottságú. 
A multinacionális cégek személyzetét korporatív struktúrák kötik össze 
– egy olyan jelenség, ami nemcsak az elmúlt 150 évre nyúlik vissza, ha-
nem legalább 400 éves (Lucassen 2004, 12–39; Arrighi, Barr és Hisaeda 
1999, 97–150; Chandler Jr. és Mazlish 2005).

Másfajta kapcsolat az, amikor a subaltern munkások olyan termékeket 
fogyasztanak, amelyeket más subaltern munkások más helyszíneken 
termeltek. Amikor az angol munkások a 18. században elkezdtek több 
cukrot fogyasztani, ez óhatatlanul befolyásolta az Új Világ cukorültetvé-
nyein dolgozó rabszolgák helyzetét és tevékenységét. Ennek fordítottja 
is igaz lehet: Sidney Mintz szerint a cukor gazdagabbá és változatosabbá 
tette a brit munkások kosztját, ami elősegítette az ipari forradalmat (Mintz 
1986, 183). 

A subaltern munkások sorsát a kormányhivatalok is befolyásolhatják. 
A XIX. század végétől bevezetett bevándorlási korlátozások valószínű-
leg összefüggnek a rabszolgaság eltörlésével, de említhetem az orosz 
jobbágyság eltörlését, ami növelte a subaltern munkások mobilitását.

Végezetül, ott vannak a kollektív megmozdulások transznacionális 
hullámai. Azon túl, hogy a japán győzelem Oroszország felett 1905-ben 
felszította az első orosz forradalom tüzét 1905-ben, Ázsia-szerte felbá-
torította a nacionalista és gyarmatosítás-ellenes erőket, és sok helyen 
ösztönözte a munkások kollektív megmozdulásait és más akcióit (Kreiser 
1981, 209–39; Sohrabi 1994-5, 1383–1447). A második orosz forradalom 
1917 márciusában és a bolsevik hatalomátvétel gyújtózsinór volt minden 
kontinensen a munkásmozgalmak számára (McInnes 1967, 32–133).30 
Az 1956-os magyar felkelés „erőteljesen ösztönözte” a sanghaji munkás-
megmozdulásokat a rákövetkező évben (Perry 1994, 11). 

Következtetések

A globális munkástörténet-írás felemelkedése azt jelenti, hogy új pers-
pektívába kell integrálnunk a régi és az új munkástörténet-írás eredmé-
nyeit. Ez a perspektíva új ablakot nyit az észak-atlanti régióra, miközben 
komoly figyelmet fordít az informális munkára, az adósrabszolgaságra, 
stb. Ebben az értelemben a munkástörténet-írás visszatérhet történeti 
kiindulópontjához. Ugyanakkor azonban a globális megközelítés olyan 
kutatási kérdéseket ösztönöz, amiket korábban nem tettünk fel – például 
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0 a globális kapcsolatok a kiterjesztett munkásosztály egyes csoportjainak 
tagjai között az árucikkláncok segítségével, a globális osztály szegmen-
táció logikája, vagy a multinacionális vállalatok története „alulnézetből”.

Az osztrák polihisztor, Otto Neurath írta egyszer, hogy a tudósok 
olyanok, mint a tengerészek, akik „amikor nagyon magas a víz, megpró-
bálják megváltoztatni az alakját kormányozhatatlan hajójuknak. Hogy 
újraalkossák a törzset és a hajó orrát, nemcsak a régi fát használják, 
hanem úsztatott fát is. Nem vihetik dokkba a hajót és kezdhetik az egé-
szet elölről. Miközben dolgoznak, ott állnak a régi hajó fedélzetén, és 
tűrik a heves viharokat és óriási hullámokat. A rekonstrukció alatt arra 
is oda kell figyelniük, hogy ne legyenek rések sehol se a hajón. Így nő 
ki apránként egy új hajó a régiből” (Neurath 1981, 918). Úgy tűnik, ez 
a szép képi hasonlat a globális munkástörténet-írás felemelkedésére is 
vonatkozik. De a feladat itt még nehezebb. Nem elegendő az úsztatott fa; 
egy új, sokkal nagyobb és kormányozható járművet kell építeniük, együtt 
más hajók vállalkozó kedvű legénységével, mint ahogyan a tengerészek 
megépítették a rabszolgatörténet fregattáit. 

Jegyzetek

1 A német nyelv például megkülönbözteti az Arbeitergeschichtét (munkástörténet) 
az Arbeiterbewegungsgeschichtétől (munkásmozgalom-történet), miként a 
francia is az histoire du mouvement ouvrier-t és az histoire ouvrière-t.

2 Megjegyezzük, hogy a vitának volt egy második fordulója az 1880-as és az 
1890-es évek közepe között. The Wage-Fund Controversy: The Second Round,  
History of Political Economy, 5 (1973), 14–35.

3 Egy másik értelmezést lásd in: Hutchison (1973), 176–202, különösen 194–202.
4 Brentanóról lásd Sheehan (1966) és E. P. Hennock (1993), 141–60. Elyről lásd 

Rader (1966). 
5 Nisbet hívja fel a figyelmet arra, hogy az eurocentrizmus (amit akkor még 

etnocentrizmusnak hívtak) leírható a növekedés és fejlődés biológiai metaforáival: 
a társadalmak hasonlatosak a növényekhez, amelyek egy magból fejlődnek ki, és 
érett organizmussá cseperednek. Ez a növekedés-metafora legalább öt előzetes 
feltevésen alapul: „Ez azt jelenti, először is, hogy a változás folyamatos. Vagyis 
legyen az fa, ember, vagy kultúra, minden felismerhető sajátossága ugyannak 
a dolognak egy megelőző állapotából jön létre. Másodszor, a nagy változások 
kumulatívak, amellett járulékos következményei sok kis változás együttesének. 
Harmadszor, a társadalmi változást a differenciálódás jellemzi. Éppen úgy, 
ahogyan a megtermékenyített petesejt növekvése folyamán mind a funkciókat, 
mind pedig a formáját tekintve differenciálódik, az emberi kultúra, illetve annak 
intézményei is hasonlóképpen változnak az idők folyamán. Negyedszer, az elő-
remutatónak tekintett változást a legtöbb esetben tartósan meglevő, egyforma 
tulajdonságok vagy tulajdonságcsoportok okozzák. Az egyformaság doktrínájából 
fakad az a meggyőződés, hogy a társadalmi konfliktusok, a kooperáció, a földrajzi 
elhelyezkedés, a faj vagy bármely más feltételezett ok, amely csak megtalálható 
a társadalomtörténet gazdag irodalmában, minden fejlődés fő és folyamatos oka. 
Ötödször, egyértelmű, hogy a társadalmi fejlődés minden ilyen elmélete erősen 
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1teleologikus. Mindig van valami »végpontja« a fejlődésnek. Ezt a »végpontot« 
pedig mindig nyugati mintára értelmezik.” (Uo. 100)

6 A régi és új munkástörténet fogalmát az 1970-es években „találták fel” az Egye-
sült Államokban. Lásd: Krueger 1971, 277–85. David Brody tanulmányában 
(1979, 111–126) mintegy kodifikálja ezt a megkülönböztetést. 

7 A japán fejleményekről lásd: Gluck 1978–79, 25–50. Az innováció azonban nem 
szorítkozott pusztán erre a „romantikus” megközelítésre. Lásd például: Kazuo 
1997. Az ausztrál munkástörténetről lásd: Taksa 2006, 335–71.

8 Zenobiusz Kozik ad angol nyelvű beszámolót a lengyel munkástörténet-írás 
egyes fejleményeiről: Kozik 1990, 421–47. Lásd még Żarnowska 2004. Hartmut 
Zwahr egymaga teremtett kutatói hagyományt az NDK-ban, amely hasonlatos 
volt a lengyel úthoz. Úttörő munkája: Zur Konstituierung des Proletariats als 
Klasse. Strukturuntersuchungen über das Leipziger Proletariat während der 
industriellen Revolution (1978) a munkásosztály kialakulását dolgozta fel Lip-
csében a XIX. században.

 A kínai fejleményekről lásd: Leutner 1996, 47–63, és Dirlik 2006, 373–95.
9 „Állandóan panaszkodtak arról, hogy a szovjet történészek nem foglalkoz-

nak eleget az októberi forradalommal és az azt követő évekkel.” Mazour és 
Bateman 1952,  56–68, 66. 1956-tól a Szovjetunió megtapasztalhatott egy tíz 
éves olvadást. Ezt követően győzött az új dogmatizmus, amit csak 1987-ben 
sikerült megingatni.  Lásd a bevezetőt in: Davies 1989. Az 1956 és 1966 közötti 
időszakról lásd: Heer, Politics and History in the Soviet Union (1971).

 Az 1917-et követő évekkel az észak-atlanti régió kommunista történészei (pél-
dául a brit marxista történészcsoport tagjai, Eric Hobsbawm, John Saville, E. 
P. Thompson és mások) sem foglalkoztak.

10 Természetesen vannak e szabály alól kivételek. Ez különösen igaz egyes arab 
országokra, ahol a historiográfia válságban van, mivel a kutatást gátolja az isz-
lám szigorú értelmezése és a politikai elnyomás. Néhány esetben a munkástör-
ténet-írás virágzott egy ideig, majd szinte teljesen megszakadt. Ez történt például 
Nigériában, ahol az 1950-es évektől gyorsan fejlődött a historiográfia, de erős 
politikai orientációjú volt, és elsősorban a gyarmati felszabadító mozgalmakkal 
foglalkozott. A történészközösség az 1970-es években két pártra szakadt: a 
hagyományos és reformer szárnyakra. A reformerek pártolták a munkástörté-
net-írást, de ez a trend zsákutcába futott az 1980-as években, feltehetően az 
ország általános elszegényedése miatt. A hanyatlás másik tünete az a tény, hogy 
az 1956-ban alapított Journal of the Historical Society of Nigeria, ami számos 
munkástémájú tanulmányt közölt, 1985-ben megszűnt. Ahogyan Dibua írta 1997-
ben, a nigériai történetírást a „kihalás fenyegeti”. Dibua 1997, 117–137, 117. Lásd 
még Toyin Falola beszámolóját: Falola 1981, 96–112 és  Adeoye 1992, 1–11. Az 
afrikai munkástörténet-írás áttekintését lásd: Eckert 1999, 502–530.

11 A korai indiai munkástörténet-írás hagyományait lásd: Bose  1985, 3–10, 
és Gupta 1996, L27–L31. A hatvanas évek nagy áttörése feltűnő például a 
Proceedings of the Indian History Congress-ben, 1968-tól. 

12 Ennek talán egyik legjobb példája Ranajit Das Gupta. Tanulmányait angolul 
lásd: Gupta 1994. 

13 A Subaltern Studies kritikájához lásd: Bahl 2000, 85–124, és Kaiwar  2004, 
189–247.

14 Latin-Amerikáról például lásd: Alexander 1957; Alexander 1969; Goldenberg 
1971. Délkelet-Ázsiáról lásd: McVey 1965. Kelet-Ázsiáról lásd: Scalapino 
1967; Scalapino –  Lee 1972. Scalapino csak 1983-ban publikálta a The Early 
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2 Japanese Labour Movement. Labour and Politics in a Developing Society c. 
munkáját, ami 1982. decemberi utószava szerint, „a legutolsó zárófejezet kivé-
telével pontosan húsz évvel ezelőtt már meg volt írva”. Lásd a bibliográfiát in: 
Colotti-Pischel és Robertazzi 1968. 

15 Például Franciaországban lásd: Suret-Canale 1964; Chesneaux 1962 (angolul 
1968). Chesneaux  kidolgozott egy munkatervet is a kínai munkásság nyugati 
történészei számára (1963, 310-20). Chesneaux munkájának kritikájához lásd: 
Dirlik 2006.

16 Lásd még Bill Freund áttekintését (1984), 1–58, aki nemcsak az afrikai, hanem 
sok európai és észak-amerikai munkára is kitér. 

17 Az ausztrál társaságról és Labour History c. folyóiratáról lásd: Fry 1999, 83–96, 
és Patmore 2002, vii–ix.

18 Az ötlet egy ilyen társaság megalapítására az első indiai munkástörténeti kon-
ferencián merült fel először, amelyet a South Asian Labour: Local and Global 
Linkages címmel rendeztek 1995 októberében az anszerdami International 
Institute of Social History-ban (szervezők: Prabhu Mohapatra és Marcel van 
der Linden). A társaság 1996 decemberében alakult meg a Jawaharwal Nehru 
Egyetemen rendezett találkozón New Delhiben. 1998 óta szervez kétéves 
konferenciákat. Lásd: http://www.indialabourarchives.org/ailh.htm.

19 Lásd: http://www.ifch.unicamp.br/mundosdotrabalho/
20 A Karachiban tartott találkozó szervezői voltak: Kamran Asdar Ali (University of 

Rochester, USA), Karamat Ali (PILER) és Yunas Samad (University of Bradford). 
Lásd a beszámolót in: Samad és Ali 2000, 314–17. A szöuli beszámolót lásd 
a szervezőtől, Jie-Hyuntól in: 2002, 169–172. A dzsakartai találkozó szervezői 
voltak: Jan Elliott (Wollongong University, Australia), Erwiza (LIPI, Yogyakarta, 
Indonesia) és Ratna Saptari (IISH, Amsterdam). Nincs publikált beszámoló. A 
második johannesburgi konferenciáról lásd: Bonner, Hyslop és van der Walt 
2007, 137–385.

 Az első iráni munkástörténész-konferenciára száműzetésben, az amszerdami 
International Institute of Social History-ban került sor. Szervezői voltak: Touraj 
Atabaki és Marcel van der Linden. Lásd Atabaki és van der Linden 2003, 
353–455.

21 Az Internacionálék története legkésőbb James Guillaume munkájával kezdődik: 
L´Internationale. A szakirodalom-áttekintés és az 1980-as évek közepéig lásd: 
van der Linden 1988, 624–54.

22 A Grünbergs Archiv hivatalos neve Archiv für die Geschichte des Sozialismus 
und der Arbeiterbewegung volt. Az International Review for Social History 1956-
ban újraindult, és felvette az International Review of Social History nevet.

23 A konferencia előtörténetéhez és az osztrák levéltáros, Rudolf Neck 
(1921–99) központi szerepéhez lásd: Steiner 1981, 351–58. A konferencia 
anyagait rendszeresen publikálta az International Tagung der Historiker der 
Arbeiterbewegung. Már jóval az 1990-es évek előtt alig-alig volt lényegi kritéri-
uma az anyagok publikálásának.

24 Az Európán kívüli világ historiográfiáját az „ami még nem elég fejlett” és „ami 
hiányzik” jellemzi, mutat rá

 Dipesh Chakrabarty in: Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks 
for `Indian´ Pasts? (1992), 1–26. Érdemes viszont rámutatni, hogy a Subaltern 
Studies projekt (amiben Chakrabarty részt vett) sem tudta megkerülni ezt a 
problémát. A projektet így harangozták be: „A gyarmati India historiográfiájának 
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3az volt a központi problémája, hogy nem sikerült nemzetté válni, amit a burzso-
ázia és a munkásság gyengeségével magyaráztak, ami nem tudta legyőzni a 
gyarmatosítókat és kivívni egy győztes, klasszikusan tizenkilencedik századi 
polgári-demokratikus forradalmat”. Guha (1988), 37–43, 43. Ez a „problematika”, 
noha Komintern-frazeológiát követ, valójában nyugati toposz. Chandavarkar  
1997, 177–196, 182.

25 Eredetileg tanulmányok voltak: Studien zur Entwicklungsgeschichte des 
nordamerikanischen Proletariats (1905), 210–36, 308–46, 556–611; egy évvel 
később jelent meg a könyv: Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen 
Sozialismus? (1906). 1922 nagyon termékeny éve volt az explicite összehason-
lító munkástörténet-írásnak. Lásd: Bötcher 1922; Bull 1922; Montgomery 1922. 
Még régebbi a munkások életkörülményeinek összehasonlítása. Lásd például: 
Kindermann 1896 (a német és amerikai üvegmunkásokról). 

 Kiterjedtebb bibliográfiáról az összehasonlító munkástörténetről lásd: Multiple 
Country Surveys of West European Labour History,  in: van Voss és van der 
Linden 2002,  186-90, és van der Linden 1998, 117–45.

26 Hogy lehetséges jól működő levéltárat létrehozni szerényebb anyagi eszközök-
kel is, arra bizonyíték a V.V. Giri National Labour Institute az indiai Noidában.

27 Részletesebben lásd a Workers of the World c. könyvem második fejezetét.
28 883-ban a lázadás elbukott.
29 Az IWW modelljéhez lásd: Burgman  1996; Olssen 1988; Philips 1978, 122–38; 

Simon 1946, 38–59; van der Walt 1999, 5–30. Az 1911-es sztrájkhoz lásd: van 
der Linden 2003, 334–36.

30 A hatás közvetetten is propagálható a média segítségével, vagy pedig más-
képpen, közvetlenül. Az utóbbira jó példák az iráni bevándorló munkások, akik 
rendszeresen jártak dolgozni Dél-Oroszországba. Az 1920-as évek elején a 
szakszervezetek gyorsabban fejlődtek Irán északi és északnyugati részein, 
mint máshol, „az Oroszországhoz való közelségnek” köszönhetően. Ladjevardi 
1985, 8.
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2 TÜTŐ LÁSZLÓ

Forradalmi konzervativizmus
Marx kontra Marx

Étienne Balibar: Marx filozófiája. Radikális gondolkodók.  
Budapest, Typotex Kiadó, 2012

„...ne fecsegj az elveidről, hanem cselekedj 
azok szerint […] Ha csak magát a magyarázatot 
csodálom, akkor filozófus helyett grammatikus 
lettem […] A filozófia első és legfontosabb része 
az, amely a bölcseleti tanok gyakorlati alkalma-
zásáról szól.”

(Epiktétosz)

Az első számú hazai filozófus (a Magyar Tudományos Akadémia Fi-
lozófiai Kutatóintézetének igazgatója) a minap úgy nyilatkozott, hogy 
Marxnak nincs önálló filozófiája. A világhírű Althusser-követő, Étienne 
Balibar viszont könyvet írt Marx filozófiája címmel. Ezek szerint Balibar 
ebben a kérdésben tudatlan. A másik lehetőség, hogy tájékozott abban, 
amiről megnyilatkozik: tanulmányozta a témát, amelyről véleményt 
mond.

Szakmai és politizáló berkekben szokásos volt egykoron a „Marx 
kontra marxizmus” megközelítés (vö. például J. I. Löwenstein Marx 
contra Marxismus című műve [Tübingen, J. C. B. Mohr Verlag, 1970]). 
A hatvanas években divatba jött a marxi nézetek és a hivatalos (intéz-
ményesült) marxizmus szembeállítása. Balibar könyve alapvetően arra 
vállalkozik, hogy – precíz filológiai vizsgálódással – Marxtól különböz-
tesse meg Marxot. Azokra a gondolati csomópontokra koncentrál, ahol 
a következetes kíváncsiskodás egyfajta „Marx kontra Marx”-ba ütközik 
bele. Másként fogalmazva: azzal próbál szembenézni, hogy milyen ko-
rábbi (huszonévesen vallott) nézeteivel való viaskodások során alakítja 
ki Marx saját egységes szemléletmódját. (Megjegyzendő: az olvasónak 
számolnia kell azzal, hogy a szerző nem szigorúan a kronológiát követi. 
Az egyes problémakörökre összpontosít, és a marxi nézeteket elsődle-
gesen logikailag-funkcionálisan rendszerezi.)
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31. Kontra „filozófusok” 

A könyv gondolati kiindulópontja a sokat idézett 11. Feuerbach-tézis 
1845-ből: „A filozófusok a világot csak különbözőképpen értelmezték; a 
feladat az, hogy megváltoztassuk.” A megfogalmazásból kitűnik, hogy 
Marx nem tud azonosulni az általa hivatkozott filozófusok tevékenységé-
vel. Mindamellett az elutasítás nyitva hagyja az alternatívát: azért, mert 
teljesen elhibázottnak, vagy azért, mert kevésnek, túlságosan szűknek 
ítéli a feladatvállalásukat. Konkrétabban: a filozófia tagadásának vagy 
újrafogalmazásának programjáról van szó?

Balibar válasza nem kategorikus. Elemzése különböző irányokba is 
elindul, aminek egyik oka lehet, hogy a filozófusok gyakorlatának kritikáját 
kiterjeszti: egyáltalában a filozófia kritikájaként érti.

„Forradalom kontra filozófia” – fogalmaz Balibar. Az emberek lázadó 
gyakorlata a filozófia ellentéte. Az érdemi bírálat területe nem a tudat, 
hanem a történelem. Vagy-vagy: a forradalom és a filozófia között nincs 
középút. (A forradalom a hagyományos filozofálás határa: egyértelmű, 
egyszólamú – szemben az értelmezések sokféleségével, nyitottságá-
val.) A negyvenes évek közepén Marx általános társadalmi válságot vél 
tapasztalni, amiből a forradalom közelségére következtet. Úgymond, 
azonnali társadalmi átmenet lehetséges: bármikor megkezdhető és 
permanenssé tehető a forradalom. (Zárójelben. Ezt az értelmezést né-
miképp árnyalja A német ideológia ismert megállapítása: a kapitalizmus 
meghaladásának konkrét történelmi előfeltételei vannak.)

Marx életműve a modern kor legjelentősebb antifilozófiája – írja Balibar. 
(Tehát nem filozófia.) Beszédmódja a filozófiát el nem érő és azon túli 
tartományok között mozog. (Tehát nem filozófia.) Ugyanakkor Balibar 
szerint a marxi fordulat a korlátok közé szorított filozófia kiszabadítása. 
A filozófia terepének, kérdéseinek, céljának áthelyezése. (Tehát filozófia, 
de másképp. Mondhatni, a hagyományos bölcselettől megkülönböztetett, 
azzal szembeállított posztfilozófiai bölcselet.)

Balibar formailag (nyelvileg!) mindvégig nyitva hagyja a „filozófia – nem 
filozófia” dilemmát. Tartalmilag azonban arról szól a könyv, amit a címe 
ígér: a marxi filozófiáról.

Közbevetés. Ha jobban belegondolunk: az idézett Feuerbach-tézis az 
értelmezés filozófiája és a megváltoztatás filozófiája közötti polémiaként 
is olvasható. A Minerva baglyaként felfogott filozófia nem egyidejű a 
valósággal, hanem csak arra képes, hogy újra meg újra utánaeredjen. 
Amire a tézis rámutat: miközben a filozófusok gyanútlan magabiztos-
sággal értelmezgetik a világot, addig mások azt rendre megváltoztatják 
– amiről az értelmező filozófia mindig lemarad. De vajon így maga a 
filozófia maradt-e le a valóságról? A filozófiának szükségképpen csak 
követő, kísérő státusza lehet? Nem létezhet olyan filozófia, amelynek 
a beavatkozás, az átalakítás a fő programja? Amely az értelmezés 
filozófiáját nem elutasítani akarja, hanem kiegészíteni, és helyébe a 
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4 világ értelmezéséből kiinduló, azt magába integráló „megváltoztatás” 
filozófiáját állítaná? Mintha már a Tézisek is valami ilyesfélére utalna: 
„a világi alapzatot kell tehát magamagában mind ellentmondásában 
megérteni, mind pedig gyakorlatilag forradalmasítani”. Az itt programként 
megnevezett gyakorlati materializmus a korábbi irányzatoknak egyfajta 
szintézise: a filozófiai idealizmus (eszmei aktivitás) és szemlélődő mate-
rializmus ellentétének meghaladása. Cselekvő filozófia, amelynek részei 
(pontosabban folyamatának – későbbi kifejezésekkel megjelölt – fázisai): 
gyakorlati (azaz cselekvésre orientált) elmélet, valamint elméleti (azaz 
elméletileg alátámasztott) gyakorlat. 

A gyakorlati materializmus programja azon a felismerésen nyugszik, 
hogy az emberi viselkedésnek nem a tudat, az ismeretek a legátfogóbb 
végső meghatározói. A filozófia nem szűken az értelemhez, hanem tá-
gabban a léthelyzetekhez, így a velük összefüggő elméleti és gyakorlati 
érdekekhez (ezért meghatározott értelemhez!) kötődik. Ily módon a raci-
onalitás kérdése is a gondolkodásnál szélesebb keretek közé helyeződik: 
kinyílik a cselekvésig.

2. Kontra fogalmi bálványok
 

Amikor megfeledkezünk valamely eszme vagy általánosítás eredetéről – 
mutat rá Balibar –, úgy teszünk, „mintha saját jogon létezne az eszmék 
világmindenségében (»a Szabadság, az Igazság, az Emberiség, a Jog«)” 
és bálványokként tiszteljük ezeket az elvont képzeteket.

A pusztán értelmező filozófia kritikájának Marxnál olyan – általa is 
használt, illetve képviselt – absztrakt filozófiai fogalmak és eszmék „es-
nek áldozatul”, mint elidegenülés, emberi lényeg, elméleti humanizmus. 
Helyükbe materialisztikus tapasztalati tartalmak lépnek. „Ez az »elidege-
nülés« – hogy a filozófusok számára érthetően fejezzük ki magunkat…” 
– ironizál Marx. Megtörténik korábbi nézőpontjának radikális áthelyezé-
se: Az emberi lényeg a maga valóságában nem valamilyen általános, 
amely alá besorolódnak az egyéni különbségek, hanem „a társadalmi 
viszonyok összessége”. (Egy jellegzetes idézet, amely jól tükrözi az új 
szemléletmódot: „A tulajdon […] csak az érintkezésben – és a dologhoz 
való jogtól függetlenül – válik valóságos tulajdonná /viszony ez, amelyet 
a filozófusok eszmének neveznek/”.) Az elméleti humanizmus spekulatív 
filozófiai antropológiáját kiszorította a történeti antropológia. Az eszmei-
etikai kommunizmusokkal való foglalkozást felváltotta a gyakorlati moz-
galomra való koncentrálás.

Közbevetés. Jól mutatja ennek a változásnak a fontosságát, hogy a 
következő csaknem fél évtizedben Marx milyen nagy energiát fektet a 
német utópikus szocializmus (az úgynevezett „igazi szocializmus”) bírá-
latába. Cikkek, pamfletek, elemzések sorozatában – Engelsszel együtt 
– újra meg újra visszatér a témára. Valószínűleg azért is, mert érvelése 
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5egész irányultságának átalakulása azt a szakítást is kifejezi, amely mind 
saját korábbi munkatársaival (Bruno Bauer, Arnold Ruge, Moses Hess), 
mind egyes írásainak (főleg a Gazdasági-filozófiai kéziratok) szóhasz-
nálatával, illetve szemléletével bekövetkezik.

Az „igazi szocialisták” jellegzetes módszere: a konkrét különbségek 
elfedése azzal, hogy beolvasztják valamilyen elvont általánosba. Az em-
beri nembe (nembeliségbe), az ember lényegébe, az ember fogalmába. 
A valóságosan létező egyének helyébe „az ember” – egyébként szer-
zőnként eltérő tartalmú – eszményképét állítják. Az „emberi társadalom” 
különböző ideáljaira hivatkoznak. Az „emberi ember” stb. nevében való 
agitációval gondolnak túllépni „az ember elidegenült lényegén”. Marx 
leszögezi: „az »ember lényegének« birodalma” valójában az álmok 
birodalma, az „emberiség”, „humanitás”, „emberi nem” „vallásosan-fel-
lengzős” ködképe. 

Az „igazi szocialisták” ismételten ostorozott eljárása: valamilyen – a 
konkrét egyének feletti – humanizmusban eltekintenek a tényleges 
társadalmi ellentétektől. „A humanizmusban mármost feloldódnak az 
összes névviták […] Emberek vagyunk” – idéz Marx az egyik írásból, 
és kifigurázva kommentálja ennek absztrakciós technikáját: „Mivégre 
emberek, mivégre vadállatok, mivégre növények, mivégre kövek? Tes-
tek vagyunk!” „A kommunizmus […] – fogalmaz – nem elvekből indul ki, 
hanem tényekből.”

3. Kontra „általános”  

Az ifjú Marx a hegeli hagyományt követve olyan partikularitások feletti 
„általánost” keres a maga korában, amely nem valamely társadalmi 
csoport részleges, különös érdekét, hanem az összesség érdekeit jele-
níti meg, képviseli. Eleinte a független szócsőnek tekintett sajtóban véli 
ezt megtalálni, de materialista fordulata után kénytelen ezen túllépni.  
A Hegelnél erre a szerepre kiszemelt államhivatalnokokról kimutatja, 
hogy nem kizárólag az önzetlen hivatástudat vezérli őket: elsődlegesen 
„saját zsebre” dolgoznak.  Ezzel a keresés iránya megfordul: az ön-
zetlenség, érdekfelettiség eszmei általánosának primátusát felváltja a 
materiális érdekeltség primátusa. (Mint már korábban megfogalmazta: 
„a földön folytatódik a játék”.) Így jut el az empirikus bérmunkássághoz, 
amely helyzetéből adódóan – markáns logikai összefüggést kiemelve 
– csak úgy emancipálhatja önmagát, ha egyúttal az egész társadalmat 
emancipálja. Ezért konkrét, különös osztályérdeke (volt már ilyen a tör-
ténelemben!) egyidejűleg általános társadalmi érdekeket fejez ki. (Marx 
számára fontos módszertani összefüggés, hogy valamely általános 
érdek csak akkor lehet megalapozottan nem illuzórikus, ha a társadalmi 
realitásban gyökerezik: nem pusztán eszmeileg kitüntetett cél, hanem 
valamilyen különös érdek megvalósításának szükségképpeni mellékter-
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6 méke.) A proletariátus ennyiben valamiféle általános érdek empirikus, 
különös érdekben való megtestesüléseként, szociológiai értelemben vett 
hordozójaként kerül a képbe.

Miként „talált rá” Marx erre a – rómaiaktól átvett kifejezéssel – proleta-
riátusnak nevezett társadalmi tényezőre? Egyrészt Engels irányította a 
figyelmét a munkásokra. Másrészt párizsi emigrációja során tapasztala-
tilag is összetalálkozott a bérmunkássággal.  

Megvalósítjuk (más fordításban: valóra váltjuk) a filozófia ígéreteit – 
hirdette annakidején Robespierre. 1843-ban még Marx is hasonlóképpen 
nyilatkozott az elméleti humanizmust képviselő (az általános emberi 
lényegre hivatkozó) filozófiával kapcsolatban. „Miként a filozófia a pro-
letariátusban találja meg az anyagi, úgy a proletariátus a filozófiában 
találja meg a szellemi fegyvereit […] a proletariátus nem szüntetheti meg 
magát a filozófia megvalósítása nélkül.” Később a filozófia megvalósítá-
sára történő hivatkozás – értelemszerűen – elenyészik, de a társadalmi 
kiútnak (a világ forradalmi megváltoztatásának) a proletariátushoz való 
elméleti-szociológiai kapcsolása megmarad. 

Az eszmei (önállóként felfogott) általánosra való alapozás helyébe az 
empirikus különösben megtestesülő általános érdek lépett.

Közbevetés. Marx ebben az időben olyan jellegzetesen liberális gon-
dolkodókat, mint Bentham, Helvétius, Holbach a szocializmussal hoz 
összefüggésbe (ld. „A legkiválóbb külföldi szocialista írók könyvtárá”-nak 
tervezete). E meglepő besorolás magyarázata, hogy mindannyian megkér-
dőjelezik a politikai értelemben vett általános érdeket. Álláspontjuk szerint 
kizárólag az egyéni érdekek reálisak; a közérdek, ha nem az egyéni érde-
kek összegeződését jelenti, csupán elvont kifejezés. Ezért a társadalom 
szerveződését a személyes érdekeltségek együtthatásából magyarázzák. 

4. Kontra elméleti-logikai szükségszerűség 

A proletariátus egyaránt logikai és – ami Balibarnál többnyire a gyakorlati 
szinonimája – politikai fogalom. Logikai, amennyiben alávetett, tulajdon-
nélküli helyzetén csak a fennálló rendszer felszámolásával tud változtatni. 
Politikai, amennyiben alávetett helyzetének megváltoztatása radikális 
aktivitást igényel tőle. (Ennek ellentéte a hagyományos, értelmező filo-
zófia: politikai kibékülés a társadalmi valósággal.)

A bérmunkásság nem rendelkezik a saját létfeltételeivel: léte fenntar-
tásának nem tulajdonosa. Idegen test a fennálló berendezkedésben: 
nem a magántulajdon, profit, patriotizmus, individualizmus elvei szerint 
él. Ezért rohamosan növekvő létszáma előrevetíti a rendszer szükség-
szerű szétesését: puszta létezése – úgymond – a polgári társadalom 
felbomlásának kifejeződése. Ezt az elméleti megállapítást a munkások 
elégedetlenségének megtapasztalása („ipari lázadások”) alátámasztani 
látszik: kitör a júniusi munkásfelkelés. A bukás után viszont a munkásság 
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7betagozódik a rendszerbe. Ezzel kihull a képből az azonnali forradalom 
alanya. A győztes kapitalizmuson Marx úgy vesz elégtételt, hogy megírja 
A tőké-t, amivel újraalapozza az elméletet – állapítja meg Balibar. Egyút-
tal hozzáteszi: „A kapitalizmus története a szükségszerű ellehetetlenülése 
elnapolásainak története.” 

Egy szellemes fejtegetés a magánvaló és a magáértvaló osztály ösz-
szemosásának elkerülésére – kihasználva a francia nyelv adta lehető-
séget – bevezeti a bérmunkás ouvrier és a kapitalizmus felszámolásáért 
cselekvő prolétaire megkülönböztetését.

Mit csinál a szél, amikor nem fúj? Mit csinál a proletár, amikor nem 
„proletárkodik” (vagyis amikor cselekedeteiben nem az egész osztálya 
közös érdekeit és az összmozgalom hosszú távú érdekeit képviseli)? 
Amikor éppen nem „valósítja meg a filozófiát”? Ugyanazt, amit a szél. 
Semmit. Mivelhogy ilyenkor nem is létezik a gyakorlatban. Mivel csak 
szerepének betöltése, funkcionálása, azaz „proletárkodása” által válik 
létezővé. Különben puszta bérmunkás. Bérmunkásként pedig – mutat 
rá Balibar – csupán az őt alkalmazó tőke kelléke, munkáltatójához ha-
sonlóan, a tőkeközösség nélkülözhetetlen tagja. A bérmunkástudattal 
szakítva, a tőkeközösségből – részlegesen vagy teljesen – kilépve teheti 
magát proletárrá.

Balibar fejtegetése kitér 1848, illetve 1871 „az elméletre végzetes” 
eseményeire. Vázolja a franciaországi munkásság 1848 utáni magatar-
tásának Marxra tett hatását. A vereséget követő időben a munkásság 
feltűnően nem az elméletnek megfelelő (az elmélet által logikailag elvár-
ható!) módon viselkedett. Így Marx kénytelen volt szembenézni a munká-
sok passzivitásával (illetve azzal, hogy a szocialisták a bonapartizmust 
támogatják). Tehát konkrétan megtapasztalta a számára nem idegen 
összefüggést: az élethelyzet erősen befolyásolja az egyének tudatát és 
tényleges cselekedeteit. A konkrét, közvetlen élniakarás erősebbnek bi-
zonyulhat az elméletben megfogalmazott – az egyes munkás által vallott 
(vagy akár neki teljesen ismeretlen) – történelmi hivatásnál. 

Marxnál a proletariátus elméleti-történelmi feladatának primátusa 
helyébe az empirikusan létező bérmunkásság tanulmányozása (majd 
szervezése) lépett. Az elméleti-logikai szükségszerűségre való (kvázi 
teleologikus) hivatkozás elsőbbségét felváltotta az empirikus oksági fo-
lyamatokra való alapozás: tendenciák felismerésére és kiszabadítására 
való törekvés.

5. Kontra forradalmi praxis 

A Tézisek az elméletet a gyakorlati kritika, a forradalmi praxis elsőbb-
ségére alapozta.

Az értelmiségnél „a »baloldal«, a »forradalom« és a »proletariátus« 
szent szavaival találtam szemben magam” – élcelődik mintegy száz év-
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8 vel később a polgári szociológus, Raymond Aron Az értelmiség ópiuma 
című könyvében. Azon gúnyolódik, hogy ezek az ideologikus kategóriák 
a ködösítés szolgálatában állnak: valójában elfedik a tapasztalati valóság 
konkrétumait. (Nem meglepő persze, hogy a „demokrácia”, „tulajdon”, 
„jogállam” stb. „szent szavain” nem gúnyolódik.) 

Balibar fontos szerepet tulajdonít Marxnál a stirneri látásmóddal való 
megismerkedésnek. A Tézisekben a filozófusok eszméi és fogalmai he-
lyébe a világ megváltoztatásának feladatát helyezte Marx. A gyakorlati 
cselekvést és a forradalmat. Majd – Engels unszolására – elolvasta Max 
Stirner Az egyetlen és tulajdona című könyvét. Stirner szerint minden 
egyén fölötti általános (fogalom és eszme) puszta absztrakció, fikció. 
Megalkotásuk és használatuk az egyéni gondolkodás, sőt az egyén 
helyettesítését szolgálja. Intézményes feladatuk: uralom alá hajtani az 
individuum gondolkodását és életét. Ebben a logikában az Emberiségre 
és Istenre, Társadalomra és Észre, Nemzetre és Törvényre, Államra és 
Forradalomra, Jóra és Történelemre, Erkölcsre és Praxisra, Emberre és 
Proletariátusra, Humanizmusra és Kommunizmusra, Emberi jogokra és 
Népre, Kereszténységre és Egyenlőségre, Tulajdonra és Szabadságra 
stb. való hivatkozás – mind egyre megy. Semmi különbség nincs közöt-
tük. Közös lényegük az egyedi ember igába hajtására való törekvés. 
Innen nézve tehát a forradalmi praxis programja is üres filozófiai abszt-
rakciónak mutatkozik. 

A stirneri érveléssel való szembesülés Marxot arra készteti, hogy ne 
álljon meg félúton, és a filozófiai esszencializmus bírálatát a forradalmi 
gyakorlatra (mint a világ megváltoztatásának általános elméleti-logikai 
módszerére) is kiterjessze. Ennek következtében – már A német ideoló-
giától kezdve fokozatosan – a praxisontológia (mint konkrét téren és időn 
kívüli praxis) helyébe termelésontológia (a termelés fogalma, valamint a 
termelés empirikus viszonyainak vizsgálata) lépett.

A termelés tanulmányozásában megmutatkozik a társadalmi osztályok 
közötti munkamegosztás. Az is megmutatkozik, hogy a létfeltételek 
különbözősége befolyásolja az emberek gondolkodását: az alapvető 
osztályok a tudat szintjén is léteznek. (Az eszmék – mint ideológiák – 
szintén „a földön járnak”.) Vagyis Stirner elutasított „általánosai” nem 
puszta fantomok, hanem materiális (a társadalmi helyzetekben gyöke-
rező) alapjuk van. 

Stirner minden absztrakció kiküszöbölésére irányuló törekvése maga 
is absztrakcióba, a semmi által nem meghatározott individuum képze-
tébe torkollik. Az egyes individuum azonban nem önmagát értelmező 
zárt entitás, hanem viszonyobjektiváció. A konkrét egyén – ontológi-
ailag tekintve – mindenekelőtt a saját létét termeli. De az individuális 
létezés úgy egyéni, hogy egyidejűleg azon túllépő, túlmutató – vagyis 
társadalmi.

Marx a forradalmi praxis primátusától továbblépett a társadalmi viszo-
nyok és az empirikus termelés tanulmányozásához. A permanens for-
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9radalom elképzelését felváltotta a kapitalizmus meghaladása történelmi 
előfeltételeinek, valamint a konkrét helyzet forradalmi érettségének a 
problematikája.

6. Kontra proletárdiktatúra? 

Patriarchális utópiájában Thomas Morus felvázol egy helyzetet, amikor 
idegen érkezik a helyi közösséghez, ahol az a szokás, hogy az emberek 
közösen termelnek és közösen étkeznek. Mit tehet a látogató, ha elfo-
gyott a „hazai”, de enni szeretne? Mivel ebben a társadalomban pénz 
vagy más elfogadott fizetőeszköz nem létezik, ő is beáll dolgozni, majd 
ennek folyományaként neki is terítenek. Szükséglet és kielégítésének 
kapcsolata nagyon egyszerű, könnyen átlátható – az éhes egyén tevé-
kenysége pedig, mondhatni, teljesen önkéntes. Ez az önkéntesség akár 
biológiai diktatúrának is nevezhető.

A Kommunista kiáltvány után Marx teljesen elhagyja a proletárdiktatúra 
kifejezést – írja Balibar. Ennek ellentmond, hogy az általa is hivatkozott 
A gothai program kritikája használja – sőt fontos elméleti szerepet szán 
neki. Balibar figyelmetlenségét feltehetően a korszellem is befolyásolja: 
szokásban van manapság e kategória miatt óvatoskodni, szégyenkezni. 
De mit is fejez ki valójában ez a kategória tartalmilag? 

Ténykérdés, hogy az életben maradáshoz táplálkozni szükséges. Aki 
éhes, annak ennie kell. Ténykérdés, hogy a táplálékot munkavégzés-
sel lehet előállítani. Aki enni akar, annak – ha nem áll módjában más 
munkájából megélni – dolgoznia kell. Elemi megközelítésben a prole-
tárdiktatúra kifejezés Marxnál olyan állapotokra utal, amikor általános 
„munkakényszer” vonatkozik mindenkire: valamennyi táplálkozni akaró 
– munkaképes – egyén dolgozni (szükséges munkát végezni) kénytelen 
a megélhetéséért.

Marxnál nem megszűnik, hanem – mint ez egyébként Balibar fejtegeté-
seiből is kiderül – inkább csak kibővül, konkretizálódik a proletárdiktatúra 
korábbi fogalma. Radikális demokrácia-felfogása – mutat rá Balibar – 
félresöpri a társadalom és az állam közötti hagyományos kapcsolatot. 
Felfogásában a kapitalizmusból való átmenet (a proletárhatalom) magva 
a közvetlen demokrácia kiépülése és gyakorlata: az állam lebontását, el-
halását megvalósító tömegpolitika, az empirikus érdekeket megjeleníteni 
képes civil társadalom.

7. Mégis filozófia

A Tézisek meghirdette a filozófiából való kilépés programját, de valójában 
Marx „a kilépésből is kilép” – vonja le Balibar a végkövetkeztetést. Külön 
filozófiát nem ír, azonban történeti, gazdasági stb. írásait rendre áthatja 
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0 a filozófiája. Olyannyira, hogy számos, a filozófiában eredetinek számító 
meglátással áll elő.

Marxi sajátosság a filozófia meghatározó terepének az elméletből a 
gyakorlatba való áthelyezése. Minden filozófia a nem-filozófiával való 
konfrontáció. Első lépésben elméleti konfrontálódás, amely mélyebb 
összefüggések feltárására irányul. Erre támaszkodhat a következő lé-
pésben a gyakorlati konfrontáció: a valóság tudatos átalakítása.

A filozófiai megismerés nem autonóm, hanem korhoz (konkretizáló 
bontásban: osztály-, réteg- stb. álláspontokhoz) kötött ideológia. Ideológia 
abban a jelentésben, hogy ez a megismerés és tudás nem pusztán érte-
lem és értelmetlenség ellentétéről árulkodik, hanem érdekekhez is kötött 
megismerés, függő tudás. Fogalmai és eszméi a különböző életfeltéte-
lekben gyökereznek. A valóság adekvát megértésében, illetve valamilyen 
megtévesztésben érdekelt életfeltételek is tükröződhetnek bennük.

A filozófia ideológiának tekintése: saját végességének, korlátainak ma-
terialista megnevezése. De ez egyúttal a hagyományos értelemben vett 
filozófia felértékelődését is jelenti: funkciója a filozófiai gondolkodásnál 
szélesebb keretek közé helyeződik. Így nem pusztán elméleti, hanem gya-
korlati jelentőséget mutat. Miután Marx áttér a filozófiai nézetek ideológiák-
ként (is!) való kezelésére, veszít a rangjából ezek direkt kritikája. Előtérbe 
a különböző illúziók szükségszerűségének a feltárása kerül (legismertebb 
közülük az áru fétisjellege). Ez történik a politikai gazdaságtannal is. Marx 
a bírálat módszerét (olykor a pozitív méltatásig) megfordítja azzal, hogy 
kimutatja valamely nézet és gyakorlat társadalmi megalapozottságát. (Vö. 
A gazdaságtani nézetek marxi értékelésének rétegzettségéről. Filozófiai 
Figyelő. 1983/3–4); Marx értékelési módszeréről. ELTE, Budapest, 1986.) 
Ezzel azt is megmutatja, hogy a tőkés gazdaság természete szerint em-
berek feláldozása: racionális. Hogy a tőkés gazdaság természete szerint 
erőforrások elpusztítása: racionális. Osztályracionalitásával másik osztály-
racionalitást állít szembe: a munkásosztály politikai gazdaságtanát. Marx 
racionalitásmodellje – fogalmaz Balibar –: az osztályharc.

Marxi újítás, hogy a filozófia elsősorban ne a gondolkodásban, hanem 
tágabb megnyilvánulásának helyén, a gyakorlatban szemlélje önmagát. 
Filozófiai alapkritérium a jelenben való hatás: a forradalomnak nem 
cselekvésfilozófia, hanem cselekvés felel meg. Ennek a felfogásnak 
utópiaellenessége – hangsúlyozza Balibar –, hogy a valóság formá-
lása (a „jelenben való cselekvés”) megköveteli a feltételek teoretikus 
ismeretét – csak így következhet be a tudományos bázis és a lázadás 
együttállása. (Marx – úgymond – közvetítést teremt a filozófia és a politika 
között.) Ezzel nyer megalapozást, hogy a filozófia a cselekvést a maga 
megvalósulásának („elméleti gyakorlatnak”) lássa. Ezért azután számon 
is kérhető rajta, hogy az aktuális küzdelem valóban az elérendő célt, a 
szándékolt jövőt testesíti-e meg.

Egy további marxi sajátosság, ahogy nála a tudat nem az önkényes 
szubjektivitás, hanem az objektivitás területére tartozik: a társadalmi 
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1folyamatból ered. A hagyományos idealisztikus filozófia cáfolataként 
Marxnál megtörténik a szubjektivitásnak és képzeteinek (mint ideológi-
áknak) a szétválasztása. Az individualitás: viszony. Az egyének társa-
dalmi kapcsolatai: viszonyontológia. Az egyéni létfeltételek termelése 
egyszerre személyes és kollektív. A viszonyok ontológiája kifejezi a 
pólusok kölcsönösségét, valamint a viszony elsőbbségét a pólusokkal 
mint absztrakciókkal szemben. A marxi filozófia túllép individualizmus 
és szociologizmus ellentétén – mutat rá Balibar. Különbözik mind az 
atomisztikus alapú interszubjektivitás, mind az egész prioritását képviselő 
holisztikus komplexitás elképzelésétől. Balibar szóhasználata szerint 
leginkább transzindividuálisnak nevezhető. Mindent, ami egyének közötti 
interakciók révén létezik, transzindividualitás jellemez. A transzindividua-
litás a végső társadalmi struktúra: megosztja a munkát, a gondolkodást, 
a politikát. Az osztályharc korrelátuma.

8. Van-e Marxnak önálló filozófiája?

Balibar megfogalmazása szerint Marx kijelentései nem alkotnak koherens 
egységet rendszerértelemben. (Mint egy helyen írja: rögzített premisz-
szák nélkül is levon következtetéseket. Vagy másutt: szilárd konklúziók 
helyett „Marx az örök újrakezdés filozófusa”.) Kétségtelenül igaza van 
Balibarnak: Marxnál a megszokott értelemben vett hagyományos, stati-
kus rendszert hiába keresünk. (Marx valóban nem írt filozófiai rendszert.) 
De vajon teljesen igaza van-e akkor is, ha egy kiterjesztett értelemben 
vett, dinamikus, „másként rendszer” létezésére kérdezünk rá? Neveze-
tesen, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy nincs-e Marxnál olyan átfogó 
filozófiai szemléleti keret (értelmezési struktúra), amelyen belül az egyes 
„kijelentései” (sőt, cselekedetei!) elhelyezkednek. 

Amikor Hegel a tudós filozófiatörténet-írókat – akik hatalmas tény-
anyagot, de belső egységének megragadása nélkül ábrázolnak – olyan 
állatokhoz hasonlítja, amelyek a zenemű összes hangját hallják, azon-
ban a hangok harmóniáját nem értik, akkor szavaiban a filozófiatörténet 
egészét felölelő összefüggések keresésére irányuló igény fogalmazódik 
meg. Egy ilyen, a filozófiatörténet egészét felölelő összefüggés, hogy 
valamely filozófia mely szempontokra terjeszti ki az érdeklődését és 
melyekre nem. A filozófia történetének egészén átívelő belső össze-
függés – egyik metszetben – úgy is tekinthető, mint a vizsgálódásba 
bevont szempontok bővülése-bővítése. Azon szempontok mind széle-
sebb horizontú, magasabb szintézisei, amelyeket átfog, amelyekre az 
érdeklődését kiterjeszti. 

A filozófiai látásmód először is azon a felismerésen nyugszik, hogy a 
közvetlen tapasztalat nem ad végső tudást: a megfigyelt tények, jelen-
ségek magyarázatra szorulnak, értelmezést igényelnek. Konkrétabban 
fogalmazva: A tapasztalati valóság és az értelmi „megmunkálás” egye-
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2 sítése során mutatkoznak meg a mélyebb tartalmaik. De az értelmezést 
igénylő végső kiindulópontot a tapasztalati tények képezik!

Másodszor: Tapasztalati tény, hogy vannak olyan események, ame-
lyek sajátosságai csak hosszabb folyamatokból magyarázhatók. Ezért 
egy átfogó filozófiai megközelítés esetén a vizsgálódásba a történeti 
szempontok bekapcsolása szintén szükséges. Harmadszor: Tapasztalati 
tény az is, hogy egyes jelenségek emberi cselekvés nyomán alakulnak 
ki, keletkeznek. Ezért egy átfogó filozófiai megközelítés nem mellőzheti 
a célirányos emberi gyakorlat figyelembevételét. Marx filozófiai szemlé-
letmódja együttesen kezeli a tapasztalati tudományok, a történetiség és 
a célirányos emberi gyakorlat premisszáit. (Bővebben: A marxi-engelsi 
paradigma helye a filozófia történetében, http://minerva.elte.hu/tuto/
paradigmadani.htm.)

A marxi filozófiai nézetrendszer megalapozása a teleologikus emberi 
tevékenység felől történik. Ennek során bekövetkezik az objektív (ter-
mészeti) logikának és az emberi célkitűzések szubjektív logikájának 
az egyesítése. A legátfogóbb teleologikus tevékenység termékében 
szubjektum és objektum egysége jön létre: az idegen természet – ten-
denciájában – átalakul az ember szervetlen testévé. Ezért írhatja Marx 
legtágabb (tehát gyakorlatot, történetiséget és tapasztalati valóságot 
szintetizáló ) filozófiai keretként, hogy „a szubjektum, az emberiség és 
az objektum, a természet ugyanaz”. A céltudatos praxis olyan közvetítést 
valósít meg a szubjektum, vagyis az ember (végső fokon az emberi nem) 
és az objektum, vagyis a szélesen értelmezett természet között, mely 
(egy végtelenként felvett történelmi folyamat során) közvetett azonos-
ságuk irányába mutat. 

Marx a természet, és ennek megfelelően a természetelsajátítás eltérő 
szintjeiről beszél. Az idegen objektivitáson belül megkülönbözteti a tulaj-
donképpeni természetet, az ember társadalmi környezetét és az egyén 
belső természetét. Ebből következően: az ember – jóllehet nem maga 
választotta körülmények, feltételek között – társadalmi viszonyrendsze-
rének és történelmének is szubjektumává, szerzőjévé válhat. Céltudatos 
tevékenységének eredményessége azon múlik, hogy mennyire alapozó-
dik az adott társadalmak tapasztalati valóságára.

A marxi típusú filozófia – struktúráját tekintve – formailag zárt: szem-
léleti keretéül az idegen objektivitás–cselekvő szubjektum–elsajátított 
természet (az emberiség szervetlen teste) hármasság szolgál, kifejtési 
logikája pedig – végső fokon – e hármasság keretein belül jelenik meg. 
Ugyanakkor tartalmilag nyitott nézetrendszerről van szó: premisszáiból 
következően semmilyen gyakorlati jelenséget vagy szaktudományos 
felismerést (lévén az a tapasztalati valósághoz tartozó) nem tekinthet a 
maga számára külsődlegesnek, idegennek; ezeket – metodikai szükség-
szerűséggel – a saját szerves elemeiként kell értelmeznie és beépítenie, 
azaz alapszerkezetébe integrálnia. Ily módon valamennyi új elméleti és 
gyakorlati jelenség a filozófián belülre kerül, amely – tartalmi nyitottsága 



O
LV

A
S

Ó
JE

L
14

3miatt – mintegy önkorrekciós rendszerként működik: várja-elvárja éppen 
meglevő magyarázatainak kiegészítését, helyesbítését. Ennyiben elvileg 
zárja ki rendszeridegen tudományos és társadalmi tapasztalatok kelet-
kezését; struktúrája eleve kijelöli az új ismeretek helyét és beépülésének 
formáját. Mindebből módszertani következményként adódik: minthogy a 
rendszeren belül értelmeződik minden empirikus, történelmi és gyakorlati 
entitás, ezért az empíria (szaktudományok) és a gyakorlat felől külső 
kritikának nincs kitéve. Valamennyi innen jövő kritika belső bírálatként 
funkcionál: a rendszer kinyilvánított rugalmasságának megfelelően az új 
ismeretekhez és fejleményekhez való alkalmazkodást ír elő.

Marx filozófiai nézetrendszere a praxist a teória szerves elemének, 
tartozékának, kiiktathatatlan részének tekinti. Ily módon a gyakorlat a 
filozófián belülre kerül: az elmélet által felmutatott lehetőségek kihordá-
sa az emberi cselekedeteken nyugszik. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
maga az elmélet a gyakorlathoz kötött: olyan praxishoz, amelyet adott 
teoretikus célkitűzések orientálnak. Ezáltal azonban – elvi megfogalma-
zásban – nemcsak a gyakorlat lesz az elmélet része, hanem az elmélet 
is a gyakorlat szerves mozzanataként jelenik meg: a filozófia a praxison 
belül kap helyet. Legátfogóbb működési területévé a teleologikus gya-
korlat válik. (Egy lazán alkalmazott párhuzammal: A filozófiát – annak 
egészét – nem lehet elbeszélni. Az megmutatkozik.)

Gyimesközéplok, Erdély, 2001
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4 VÁZSONYI DÁNIEL

Mi a kapitalizmus? Civilizáció, termelési 
mód, jó ötlet vagy valami más?

Joyce Appleby: The relentless revolution. A history of capitalism.  
W. W. Norton & Company, New York, 2010

Joyce Appleby, a University of California tanára, az Amerikai Történeti 
Társaság (American Historical Association) és az Amerikai Történészek 
Szervezetének (Organization of American Historians) volt elnöke, vagyis 
az egyik vezető liberális történész az Egyesült Államokban, közgazdászok, 
költők, nyelvészek, mérnökök, történészek sokaságával évekig folytatott 
beszélgetések után (közben) írt monográfiát az egyik legnehezebben meg-
írható témáról, amely ebben a szakmában adódik. Könyve embert próbáló 
vállalkozás: közel ötszáz oldalon igyekszik összefoglalni a kapitalizmus 
történetét madártávlatból, különféle nem szándékolt, de szisztematikusan 
összeérő folyamatok láncolataként. Nagy ember, nagy téma.

Már a cím megválasztása is kitűnően jellemzi a kapitalizmust, a 
„könyörtelen” forradalmi átalakulást, amely ellentmondást nem tűrve 
söpört végig a bolygón az elmúlt pár száz évben. Rögtön felmerül a 
kérdés: mikor és mivel kezdődött ez az átalakulás? A kapitalizmus első 
teoretikusai, akik foglalkozásukat tekintve filozófusok voltak, örök emberi 
tulajdonságokból vezették le a kapitalizmus létét, mint például az ember 
cserére való hajlama. Ugyanerre az antropológiai alapra épít a modern, 
neoklasszikus közgazdaságtan matematikai redukcionizmusa: vásár-
lás–eladás fogalmi hálóját használva egyenletek, grafikonok, számok 
segítségével írja le ezt a társadalmi rendet. Appleby történeti kritikát 
gyakorol John Locke és Adam Smith felett, visszahelyezve őket eredeti 
társadalmi kontextusukba, de a közgazdaságtan egzaktságát is csak 
szűkített értelemben, egyes mutatókkal kapcsolatban ismeri el. A köz-
gazdaságtan ugyanis alapvetően társadalomtudomány. A kapitalizmus 
pedig nem szűkíthető le a piacra, mert egyben termelési mód is, vagyis 
a termelési eszközök és a termelők egyedi viszonya, egyesülése egy 
meghatározott célra. A szerző szerint a kapitalizmust túl sokáig pusztán 
gazdasági rendszerként írták le, holott szerinte egyfajta kulturális rend-
szerként is vizsgálható, amely különféle intézmények, szerepek létreho-
zása és innovatív kezdeményezések révén meghozta a döntő áttörést a 
mozdulatlan, földművelésre épített, erős személyközi hierarchiára alapo-
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5zott prekapitalista világban. Történetileg a kapitalizmus eredeztethető az 
érett feudalizmusban kialakuló városi kommunákból (XII. századi francia 
városok), az európai nagybankok kialakulásából a kései feudalizmusban 
(a Fuggerek), az alapvetően kereskedésre berendezkedett városállamok 
felemelkedéséből (Velence), a városodás és a nagyarányú pénzforgalom 
azonban csupán egyes tényezők ebben a folyamatban. A kapitalista 
rendszer működése Hannah Arendt értelmében vett forradalmat kíván: 
gyökeres paradigmaváltást, amely a gazdaság, a kultúra, az egész társa-
dalom átalakulását feltételezi, egyfajta civilizatorikus változást. A szerző 
központi, rendszerré totalizáló fogalma: a kultúra.

A kapitalizmus – rendszer: a tőke rendszere (kapital-izmus). A tőke nem 
egyszerűen pénz, hanem a pénzt fialó pénz, a profittermelés eredménye, 
de egy teljes definícióhoz még ez sem elegendő. Appleby hosszasan 
tárgyalja a világkereskedelem kialakulását, a mezőgazdasági termelés 
forradalmasodását, a felvilágosodás hatását és az ipari termelés kiala-
kulását, amelyek mind a kapitalizmus bábái voltak. Ezek rendszerszerű 
összeérése adja a kapitalizmus specifikumát, gyökeresen átformálva a 
társadalmat. „Sok tudós nem hiszi, hogy létezett kapitalizmus, amíg nem 
volt nagy tőkekoncentráció az ipari üzemekben, egy új proletariátussal 
munkaerő gyanánt. Számukra a fogalom az iparosodással azonos. Má-
sok számára a kapitalizmus egyidős a legelső civilizációval, amelyben 
férfiak és nők vagyont tettek félre valamely jövőbeni vállalkozásra. Én 
azt gondolom, a kapitalizmus akkor kezdődött, amikor a gazdaságot a 
magánbefektetések irányították, és a vállalkozók és támogatóik megsze-
rezték a hatalmat a politikai és társadalmi intézmények igényeik szerinti 
alakítására. Anglia számára ez a XVII. század végére alakult ki.” (118) 
A fejlődés stafétabotja a világtengereken alakul ki a selyem, fűszerek 
és az ezüst globális cseréjével, amelyet először Anglia hódít el a XVIII. 
században, de minden tengerjáró ország nagy hasznot húzott a világ-
kereskedelem kialakulásából. Az Atlanti-térség a kapitalizmus bázisa 
egészen a késő XIX. századig, majd Németország, Franciaország, az 
Egyesült Államok és Japán felemelkedésével elkezdődik a tőke globali-
zációjának felgyorsulása: kemizáció, elektromosság, telekommunikáció, 
az idő standardizációja és felgyorsulása, a tér homogenizációja és össze-
húzódása mind a világot megrendítő változás megannyi eleme. A szerző 
kitűnően ábrázolja a rabszolgakereskedelemnek és dolgoztatásuknak, 
a gyarmatosításnak, az erőszak és az alávetés szerepének hangsúlyos 
voltát az eredeti tőkefelhalmozás folyamatában. A kapitalista termelésbe 
újonnan bevont területek nyersanyagkincsének módszeres kifosztása, 
az eredeti környezetéből kitépett munkaerő állatként történő kizsák-
mányolása nélkül nem jöhettek volna létre az első centrumkapitalista 
országok hihetetlen magánvagyonai, illetve a munkaszervezés egyes 
újdonságai, mint az ún. „gyárak a földeken”, vagyis az ültetvényes gaz-
daság. Ahogy Marx fogalmazott A tőkében, a kapitalizmus „tetőtől talpig, 
minden pórusából vért és szennyet izzadva” (MEM 23, 711) születik meg. 
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6 Appleby egyes részkérdésekben határozottan elzárkózik a marxista 
interpretációktól, mint például a koraújkori mezőgazdasági átalakulások-
kor a különféle társadalmi szereplők funkciója a változásokban (lásd a 
Brenner-vitát). A környezetvédelem és a nőkérdés szempontjait mindig 
figyelembe veszi, a technikatörténetet beágyazza a társadalmi fejlődés 
keretrendszerébe, összességében kritikus az eurocentrikus megköze-
lítéssel szemben, nem tagadva az európaiak meghatározó szerepét a 
kapitalizmus kialakulásában. A válságokat a kapitalizmus kiküszöbölhe-
tetlen elemének tartja. „Az a tény, hogy a válság eljövetelekor ritkán észlel 
az ember meglepettséget annak ellenére, hogy kevesen tettek bármit is 
az elhárításáért, egy, a kapitalizmus által kultivált tulajdonságra mutat, 
egy optimizmusra, amely tagadja a valóságot. A kapitalizmus »szelleme« 
a kereskedőé, aki bizalmat áraszt. Ha nincs vezető, és a legtöbb részt-
vevő új (és lehetőleg könnyű) utakat keres a pénzcsinálásra, a pánikok, 
válságok és összeomlások elkerülhetetlenné válnak.” (401)

Ettől még a könyv alapvetően nem antikapitalista, csak realista: nagy-
részt elfogulatlan, igazi klasszikus munka, nagyszerű narratív keretbe 
ágyazza a kapitalizmus szerteágazó történetét. A szerző baloldali liberá-
lis, neokeynesiánus álláspontja átüt a szövegen, különösen az Egyesült 
Államokkal foglalkozó részekben, illetve az utolsó két fejezetben, amely 
a jelenkori válságokat elemzi és prognózist is ad a közeljövőre nézve. 
Alapvetően újat nem mond: az ellenőrizetlen és fedezetlen pénzmoz-
gásoknak véget kell vetni erősebb állami szabályozással, valamint 
érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni az anyagi termelésre, megtartva 
a magánvállalkozásokra építő gazdasági rendszert. A XXI. századról 
szóló fejezet majdnem kizárólag India és Kína előző századbeli útját 
írja le, extrapolálva a fejlődés egyes elemeit az új századra – a szerző 
szerint Ázsiáé a jövő. 

Egy rövid intermezzo foglalkozik Kelet-Európával is, amelynek a címe 
egy rendkívül beszédes Grzegorz W. Kolodko-idézet: „sokk terápia 
nélkül”. Ebben a részben megmutatkozik a könyv fő gyengesége, mert 
Appleby eléggé elnagyolt képet fest Kelet-Európáról: Oroszországot a 
kapitalista világrendszerbe való reintegráció kudarcos, míg Csehorszá-
got, Lengyelországot és Magyarországot annak sikeres változataként 
tünteti fel. Hasonlóan elnagyolt a munkásmozgalommal foglalkozó rész, 
és Karl Marxot is túl szorosan kapcsolja össze az államszocializmussal, 
pedig meglátszik a munkán, hogy Marx nem egy gondolatát beépítette 
az érvelésmenetébe. Mindent nem lehet persze ötszáz oldalon elmon-
dani: az elnagyoltság oka részben a választott téma mérete, részben 
pedig a szerző történészi munkássága során kialakult érdeklődési köre, 
amely túlnyomórészt a kora újkori Anglia és Egyesült Államok történetére 
koncentrált. Mindezek ellenére kiváló szintetizáló mű született egy olyan 
korban, amelyben a mainstream lassan elfelejt rendszerben és nagyívű 
folyamatokban gondolkodni, és többé nem akarja feltenni a közel három-
száz éves kérdést: mi a kapitalizmus?
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Galacfalva, Erdély, 2004
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8 TÜTŐ LÁSZLÓ

Beletörődés, „jobb nem tudni”, stréberség
Változatok a meghátrálásra

III. A beletörődés szabadsága

Az írás előző részeiben szó volt arról, hogy az egyén élete egyidejűleg 
különböző szinteken zajlik: nem független azok folyamataitól. A visel-
kedését befolyásoló külső hatások nemcsak közvetlen környezetéből, 
hanem társadalma, a történelmi múlt és a változó földi életfeltételek 
felől is érik. Ezek a hatások egyrészt előnyösek a számára: segítik az 
életben maradását. Másrészt azonban kockázatokat is hordoznak: az 
egyéneket különböző veszélyeztetettségeknek teszik ki. Kit az egyik, kit 
a másik fenyeget inkább, kit rövidebb, kit hosszabb távon – de abban 
az erőtérben, amelyben létezünk, senki sem érezheti magát teljes biz-
tonságban. Olyan problémák ezek, amelyek – bár aktuálisan korántsem 
egyformán – lényegében mindenkit érintenek. Előbb-utóbb – közvetlenül 
vagy barátaink-szeretteink révén – valamilyen mértékben mindannyian 
beléjük ütközünk. 

A korábbi fejtegetés arra a következtetésre jutott, hogy több komoly – a 
puszta létet érintő – fenyegetettséggel találkozunk, amelyeket a szabad-
ságra következetesen törekvő (ezért nagyobb távlatokban gondolkodó) 
egyén nem tud megkerülni. Mivel ezek a fenyegetettségek alapvető lét-
kérdéseket is érintenek, érdemi elméleti és gyakorlati megoldásokat (az 
eddigiekben alkalmazott kifejezéssel: létválaszokat) követelnek.

1. Veszélyben van a létfenntartásunk. Korunkban az egyén nem önel-
látó: nem maga termeli meg a fogyasztási javait. A döntő többség nem 
rendelkezik a létfenntartásának eszközeivel, hanem el van választva 
tőlük. Jövedelemszerzése attól függ, hogy van-e éppen piaci kereslet a 
munkaerejére (a bérmunkájára). Ilyen keresletet a termelési eszközök és 
intézmények tulajdonosai, illetve irányítói támasztanak. Amikor gondok 
mutatkoznak az áruk értékesítésében (a termékek eladhatatlanok), illet-
ve az intézmények finanszírozásában, a bérmunkások iránti kereslet is 
elapad. A tulajdon nélküli egyén nincs birtokában a saját létfeltételeinek 
(életben maradása eszközeinek) – így nem tulajdonosa a saját létének. 
A létfenntartása nincs biztonságban. Erre a létkérdésre a jelenlegi rend-
szerben nincs létválasz. 



M
Á

S
K

É
P

P 
– 

M
Á

S
 K

É
P

14
92. Veszélyben van polgártársaink jelentős részének a létfenntartása.  

A jövedelemszerzés ingatagsága, a megélhetési tulajdon (illetve birtok-
lás) hiánya társadalmi szinten kitermeli, felerősíti a megélhetési (és a 
nem pusztán megélhetési) bűnözés szelídebb és erőszakosabb jelen-
ségeit, gyakorlatát, ezzel a jómódúak nyugalmát, vagyonát, biztonságát 
is veszélyeztetve. A szegények tömeges létbizonytalansága átcsap a 
biztonság általános hiányába. Erre a létkérdésre az adott társadalmi 
rendszerben nincs létválasz. 

3. Veszélybe került a globális társadalom tagjai jelentős részének 
létfenntartása. A szegény országokban naponta több tízezren halnak 
éhen. Erre a feszültségre helyben nincs megoldás. Nem meglepő, hogy 
egyre többen zúdulnak rá menekültként azokra az országokra, régiókra, 
ahol megélhetést remélnek. Sokak szerint a nemzetközi terrorizmus 
felerősödése és új formái sem függetlenek ezen országok szegénye-
inek kilátástalan helyzetétől. Nincs biztonságban a gazdag országok 
lakosságának nyugalma, vagyona, élete. Erre a létkérdésre az uralkodó 
világrendszerben nincs létválasz.

4. Veszélybe került az emberiség puszta fennmaradása. A természeti 
környezet bolygószintű pusztulása globális katasztrófával fenyeget.  
A világgazdaság működését mozgató növekedési kényszer nyersanya-
gok visszapótlás nélküli túlhasználatával, mértéktelen erdőirtásokkal stb. 
jár együtt; elősegíti az éghajlat megváltozását, az időjárásbeli szélsősé-
geket, az elsivatagosodást. A technikai civilizáció mostani formájának 
elkerülhetetlen mellékterméke a termőföld, az ivóvíz, a levegő szennye-
zése. Mindez planetáris szinten veszélyezteti az emberi életfeltételeket 
és az emberiség közeli pusztulásával fenyeget. A gazdasági növekedés 
jelenlegi igénye és az életfeltételek hosszabb távú újratermelődése ki-
békíthetetlen ellentétbe került egymással. Erre a létkérdésre a fennálló 
világrendszerben nincs megnyugtató létválasz.

A szabadságra következetesen törekvő egyén minduntalan beleütközik 
a fennálló rendszer által termelt és folyamatosan bővítetten újratermelt 
életveszélybe. Így arra kényszerül, hogy egyaránt szembenézzen mind 
a létfenntartás individuális, társadalmi és emberiség-szintű veszélyezte-
tettségével, mind a létfeltételek planetáris szintű veszélyeztetettségével.

Ha ekkora bizonytalanságban, kiszolgáltatottságban vagyunk, magától 
értetődően vetődik fel a kérdés, hogy milyen gyakorlati választ, megoldást 
találhatunk az élethelyzetünk kihívásaira. Mit tehetnek az emberek azért, 
hogy eligazodjanak ebben a többszintű erőtérben? Miként tudják a létük 
védettségét megnövelni? 

1. Táguló horizont (A töredéktől az egészig) 

Egy szépirodalmi példa szembeállítja egymással a keresésnek (vala-
milyen megoldás megtalálásának) két változatát. Az egyikben a lám-
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0 pást felakasztjuk a sötét szoba közepén a mennyezetre. A másikban 

a világító eszközzel végigjárjuk a szoba zugait. A jelzett alternatíva 
úgy is felfogható, mint a teljes rálátás és a részleges nézőpont (a le-
határolt, korlátozott látótér) közötti választás különbsége: valamilyen 
összprobléma, illetve egyes részproblémáinak feltárására és megol-
dására való koncentrálás.

Vajon helyes választ kaptunk-e az egészre az egyes részválaszok 
mechanikus összeadásával, összegezésével, vagy pedig csak akkor, ha 
az egyes részeket eleve valamilyen strukturált egész részeiként fogjuk 
fel? Ez utóbbi esetben nemcsak a részproblémákra kapott válaszok, 
hanem már a rájuk vonatkozó kérdések sem ugyanazok. Ebben az 
értelmezésben minden nem átfogó kérdés részkérdés (valamilyen rész 
kérdése). A részkérdések viszont nem önmagukban állnak (ezért nem 
állnak meg önmagukban!), hanem átfogó szemléletbe illeszkednek: csak 
annak keretei között válaszolhatók meg elméleti jelentőséggel. Minden 
részprobléma az adott összprobléma részeként, abból levezetve és le-
bontva oldható meg. (Természetesen arra az esetre ez nem vonatkozik, 
amikor töredékes válasszal, alkalmi, részleges csillapítással is beérjük 
– vagy éppen ez a célunk.) Következetesen végiggondolva: valamilyen 
összproblémának a megoldása egyúttal valamennyi részproblémájának 
a tényleges megoldása is.

Az egyén élete különböző létszintekben gyökerezik: az individuális 
lét elválaszthatatlanul (mondhatni közvetlenül) beágyazódik mind a tár-
sadalmi, mind a planetáris létbe. A létezésnek ezek a szintjei egyúttal a 
korábban emlegetett létkérdések kifelé bővülésének rétegeit, fokozatait 
mutatják. Egyidejűleg azt is jelzik, hogy az egyén szemléleti horizontja 
(ha nem tartja fogságban valamilyen nyomasztó elemi feladat) miként 
nyílhat szét, miként szélesedhet. Hogy az egyén milyen fázisokon, fo-
kozatokon át kapaszkodhat fel az univerzális (konkrétabban: planetáris, 
globális, emberiségléptékű) látásmódig, annak problémaköréig: érdek-
lődése, horizontjának látószöge meddig tágulhat. Másként fogalmazva: 
melyik az a – mennyiségi értelemben vett, tisztán módszertani – ma-
gaslat, ahonnan legteljesebben tud az őt érintő dolgokra rálátni, képes 
a saját élethelyzetét legjobban át- és felfogni, azt megérteni. Amely 
leginkább megadja a messzire tekintés lehetőségét, legelőnyösebb a 
„távolra látás” igyekezete számára. (A félreértések elkerülése érdekében 
megjegyzendő, hogy a nagyobb rálátás, a szélesebb látókör a többet 
értésnek [a biztonságosabb eligazodásnak] csak a módszertani esélyét 
növeli. Ugyanakkor nyitva hagyja, hogy az adott illető mit kezd a kapott 
lehetőséggel: önmagában a magaslat teljességgel ártatlan az egyéni 
„éleslátás” meglétében vagy annak hiányában.)

A vázoltak alapján könnyen belátható, hogy valamely probléma teljes 
megoldására kizárólag ott van esély, ahol a legátfogóbban jelentkezik. 
Hozzá képest minden szűkebb terület korlátozott hatókörrel rendelkezik, 
ezért a legátfogóbbnak alárendelve, annak keretében értelmeződik.
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1Ha valaki kiterjesztette a látókörét a planetáris fenyegetettségre, illetve 

általában véve az emberiség szintjére, akkor egyéni problémáira adandó 
válaszait (konkrétan: a következetesnek tekinthető válaszait!) is ennek 
a szintnek a figyelembevételével, sőt fogságában kénytelen megadni. 
Mivel tud róla, nem képes figyelmen kívül hagyni ennek az átfogó szint-
nek a létezését és működésének sajátosságait. Sőt, ennek a szintnek 
a szempontrendszere elsőbbséget élvez mindazokkal a területekkel 
szemben, ahova az itteni események következményei továbbhárulnak, 
„lecsurognak”. Átfogó jellegéből következően megszűnik mindazoknak 
a területeknek a belső önállósága, amelyekre az itteni döntés hatásai 
szintén vonatkoznak, továbbgyűrűznek.

(Értelmező megjegyzés. Az átfogó, átfogóbb jellegnek két különböző 
jelentése van: mennyiségi és minőségi. Két nézőpont, vizsgálódás közül az 
a mennyiségileg átfogóbb, amelyik több létszintet vesz figyelembe. Minősé-
gileg átfogóbbnak viszont az számít, amelyik kiterjed a tágabb, szélesebb 
horizontú létszintre. A nagyobb látószög alapul szolgál a biztonságosabb 
kimenetelű döntések számára. A kevésbé átfogó jelleg – mind mennyiségi, 
mind minőségi értelemben – mindig valaminek a hiányára utal.)

2. Átfogó horizont (Az egész és a részei)

„Ő egy végleges és átfogó rendre törekedett, a 
lényeges és életbevágó dolgok rendjére. Ebben 
a szándékában a nem lényeges dolgok… csak 
útjában álltak. Nem tehetett mást, mint hogy 
szabadulni próbált e rendzavaró tárgyaktól.” 

(Örkény István)

Akinek nagyon elkalandozik a gondolkodása (mert elragadják a gondola-
tai), azt kockáztatja, hogy eltéved. Aki nagyon elkalandozik a létében, azt 
kockáztatja, hogy eltéved az életében. Ha elhanyagolja az életfeltételeivel 
való törődést, azt kockáztatja, hogy „idő előtt” elpusztul.

Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy az embernél – más élőlényektől 
eltérően – a léttel szemben viszonylagos autonómia is megjelenik: nem 
mindenkinél, illetve mindenkor „létkérdés” a létkérdés (az életben mara-
dás). Az egyén – valamilyen megfontolásból – saját gyorsított elmúlását 
is választhatja. Egyesek bizonyos esetekben ösztönösen vagy tudatosan 
előnyben részesítik az „idő előtti” elpusztulást. Az individuum például el-
sőbbséget adhat a kalandozás, a változatosság igényének a mindenáron 
való életben maradással szemben. „Nem érdemes tovább élni, ha nem 
kapom meg a nekem szükséges örömöket.” – „Nem érdemes tovább 
élni, ha nem jutok hozzá a megkívánt javakhoz.” – „Nem érdemes tovább 
élni, ha nem érem el a vágyott sikereket.” Akkor sem feltétlenül érdemes 
valakinek tovább élni, ha megkérdőjeleződnek a létfeltételei és nem tudja 
kielégíteni az elemi szükségleteit.



M
Á

S
K

É
P

P 
– 

M
Á

S
 K

É
P

15
2 Egy másik változatban a kiváltó ok az emberek lelki nyugalmának, bel-

ső harmóniájának sérülése. A tapasztalatok szerint gyakran az életösztön 
ellen hat, ha az illetőnek meginog az önbecsülése vagy nincs biztosítva 
az emberi méltósága. Életellenes következménye is lehet annak, ha a 
létezés nyugalma súlyosabban csorbul. (A megmenekülés lehetőségével 
szemben mondja Platónnál az elítélt Szókratész: „jobb így meghalni, 
mint zaklatásban élni”.) Az „idő előtti” elpusztulás egy további változata 
a hosszabb távú létezéssel szemben a rövid távú létezést választja.  
A felgyorsított élményszerzés igénye vagy valamilyen önpusztító maga-
tartás gyakorlata nem tartozik a hosszú élet titkai közé.

A következő fejtegetések lényegében csak azokra érvényesek, akik 
– elméletben vagy gyakorlatban – a hosszú életre törekszenek. Vagyis 
azokra vonatkoznak, akik igyekeznek a létezésüket biztonságosan 
megalapozni: fennmaradásukról, létfeltételeikről hosszabb távon gon-
doskodni.

Az emberi viselkedések (sőt, egyazon egyén megnyilvánulásai, törek-
vései is) rendkívül sokfélék.

Amikor valaki éppen a „kedvtelésének él”, minden egyebet – ösztönö-
sen vagy tudatosan – ennek rendel alá, ehhez igazít: másodlagosként, 
járulékosként kezel. Érvényesülését igyekszik háttérbe szorítani, felfüg-
geszteni.

Amikor valaki éppen a „személyiségének él” (személyiségének szolgá-
lata a fő kedvtelése), minden egyebet ennek rendel alá, ehhez igazít. Ami 
nem személyiségének egyedi sajátosságából fakad, azt másodlagosként, 
járulékosként kezeli. Érvényesülését igyekszik háttérbe szorítani, felfüg-
geszteni (vö. Menekülés a szabadságba. Eszmélet 96).

Amikor valaki éppen egy adott fenyegetést akar elhárítani vagy megelőz-
ni, minden egyebet ennek rendel alá, ehhez igazít: másodlagosként, járulé-
kosként kezel. Érvényesülését igyekszik háttérbe szorítani, felfüggeszteni.

Amikor valaki egy kitűzött cél elérése érdekében arra törekszik, hogy 
minden zavaró tényezőtől következetesen eltekintsen, ösztönösen vagy 
tudatosan lényegében a következőképpen jár el: a tapasztalati valóság 
egészére olyan „sablont” helyez, amely mindent letakar, ami a kitűzött 
célhoz való eljutás szempontjából közömbös – ezért az adott feladat 
megoldását zavaró tényező. Ami a megfelelő sablon felillesztése után 
„érzékelhető” marad, az segít megérteni, megragadhatóvá tenni a szük-
séges célirányos mozgás átláthatóvá vált logikáját. Ami a sablonon kívül 
reked, az nem éri el az adott szempontú ingerküszöböt.

Az emberiség „sablonjának” használatakor mindaz fedésben marad, 
ami csak az ennél kevésbé átfogó szinteken fontos, érdekes. A struk-
turális értelemben vett összkép (vö. intenzív totalitás) – módszertani 
megfontolásból, a „lényeglátás” érdekében – szükségképpen túllép a 
„tények” leltári teljességén, az extenzív totalitáson.

Más a helyzet, ha az egyén „sablonját” akarjuk elkészíteni. Ekkor azt 
tapasztaljuk – ha a vázolt beágyazottságok és fenyegetettségek szem-
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ható meg az egyén közvetlen szintjén maradva: nem takarítható meg a 
puszta individualitásénál tágabb szintek bekapcsolása a vizsgálódásba. 
Sőt: az egyénekkel kapcsolatos problematika teljes (vagyis felelősség-
teljes) megragadása a legátfogóbb szinten, a Glóbusz és az emberiség 
szintjén kezdődik. Ezek szerint a fenyegetettség szempontjából az embe-
riség horizontjának „sablonja” és az egyének következetesen alkalmazott 
horizontjának „sablonja” ugyanaz: végső fokon egybeesik. Természete-
sen ebből nem következik, hogy a „hús-vér” egyén az életét alapvetően 
ne ennél alacsonyabb szinteken rendezné be. És az sem következik, 
hogy a konkrét élethelyzetében következetesen viselkedő egyén min-
denkor erre a „végső fokon” álláspontra helyezkedhetne. (Lásd később.)

Az emberi élet alapvető létkérdése legátfogóbban tehát a planetáris 
szinten jelentkezik. Ha itt nem sikerül megnyugtató eredményt elérni 
(vagyis tényleges, tartós kiutat találni), akkor az összes többi szinten 
történő erőfeszítés – hosszabb távon – funkcióját veszti. Ebből követke-
zően mindazon egyének, akik valós megoldásra törekednek, kénytelenek 
a létezés kérdését az emberiség lakóhelye, a bolygó problematikájának 
„magaslatáról” szemlélni. Az alapvető létkérdésre koncentrálva – szigorú 
következetesség esetén – nem engedhetik meg maguknak, hogy akár a 
„hobbik”, akár a létezés alsóbb szintű fenyegetettségei irányába eltérül-
jenek. Az ilyen egyén az átfogó alapfeladaton nem tekint túl, nem lát ki 
belőle, de ez az alapfeladat – egy meghatározott összefüggésben – az 
alacsonyabb szintű létkérdéseket is érinti: egyidejűleg az alacsonyabb 
szintű létkérdések is benne foglaltatnak. Mindaz, ami az alapfeladaton 
kívül esik, ebben a vonatkozásban érdektelenné válik, megszűnik, aktu-
álisan „nem létezik” a számára.

(Megjegyzendő, hogy a „sablonos” módszer általánosabban is fel-
fogható és használható. Ha feltételezzük, hogy kaotikusnak mutatkozó 
világunk mozgásaiban érdemes összefüggéseket, működési logikákat 
keresni, ez az eljárás alkalmasnak mutatkozik ilyen összefüggések, 
logikák feltárására, kiemelésére. Az esetleg létező belső logikai ösz-
szefüggéseket – képletesen szólva – biztosabban tudjuk kitapintani, ha 
kérdéseinket, vizsgálódásainkat módszertani sablonokkal segítjük. Ez a 
„sablonos” eljárás a legkülönbözőbb logikák, összefüggések keresésére 
alkalmazható.

Tapasztalunk-e bármiféle azonos logikát a különböző egyének tet-
teiben? Tapasztalunk-e bármiféle azonos logikát a különböző államok 
működésében? Tapasztalunk-e bármiféle azonos logikát a különböző 
társadalmi rendszerek működési struktúrájában, belső tagozódásában? 
Tapasztalunk-e bármiféle logikát az emberiség történetében? Stb. A hi-
vatkozott módszertani sablonok használata az éppen feltett kérdésre való 
összpontosítást szolgálja. Egyfajta „lényeglátásban” segít: lehetővé teszi 
a kiválasztott szempontú lényeg észrevételét, kiemelését. A tapasztalati 
valóságra borított cél szerinti „sablon” mindazt elfedi, ami a vizsgálódás 
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elem. Az így megmaradó „látványtól” viszont megkapjuk az igényelt vá-
laszt. Kizárólag az éppen megfogalmazott kérdés szempontjából adekvát 
tényekre, konkrétumokra, folyamatokra enged rátekintést – szemlélhe-
tővé, megragadhatóvá téve ezzel a keresett „lényeget”. Illetve amikor 
semmit nem mutat, akkor azt jeleníti meg, hogy az adott kérdésben 
egyáltalán nem tapasztalható semmilyen érdemi összefüggés.)

3. A lekapcsolódás szabadsága 

Az egyének történelmi és planetáris beágyazottságának következtében az 
individuális létezés az emberiség tagjaként, részeként zajlik. Aki tudatosít-
ja magában ezt az összefüggést, annak a szemléleti horizontja – ameny-
nyiben következetesen törekszik a szabadságra – az emberiségig tágul. 
Másként fogalmazva: felemelkedik, „felkapcsolódik” az átfogó horizontra, 
az emberiség szintjére, az őt érintő egészt átfogó összproblémára. Akár 
azért, mert – defenzív nézőpontból – szembenéz az onnan érkező fenye-
getések kockázatával. Akár azért, mert – offenzív alapállásban – szemé-
lyes ügyévé teszi, személyes ügyének tekinti az emberiség problémáit 
és hozzá kíván járulni azok megoldásához. Mindamellett abban sincs 
semmi meglepő, ha valakinek olykor a gyakorlati eredményesség (illetve 
annak esélye, reménye) fontosabbá válik, mint az elméletileg teljes – de 
aktuálisan bizonytalan kimenetelű – megoldásra való törekvés. Ha ösz-
tönösen vagy tudatosan olyan feladatot választ, amelynél reálisnak tűnik 
az erőfeszítés hatásának, hatékonyságának viszonylag gyors visszaiga-
zolódása. Ahol – az egyébként bármily részleges – siker elérhetőnek, 
megtapasztalhatónak tűnik. (Gondoljunk például a politikai csatározások 
lélektani furcsaságainak gazdag és szemléletes tárházára.)

Az egyes individuum számos – létét, illetve szabadságát veszélyeztető 
– kihívással találkozik. Vannak olyan létproblémák, amelyek megoldatlan-
sága neki is alapvető fenyegetettséget jelent. A szabadságra következe-
tesen törekvő egyén kénytelen számolni ezekkel. Ugyanakkor megesik, 
hogy szembesülve valamilyen adott létproblémával, azt számára átlát-
hatatlannak találja, megoldhatatlannak ítéli. Ezért a szembenézés során 
dönthet úgy, hogy nem veszi magára annak terhét, hanem tudatosan 
eltekint tőle. Tehát dönthet úgy, hogy – realista kompromisszumot kötve 
a valósággal – szándékosan leválasztja (a filozófiai irodalomban elterjedt 
kifejezéssel: lekapcsolja) magát róla. Az ilyen lekapcsolódásnak defenzív 
(védekező), illetve offenzív változata is létezik. Az előbbiben az illető a 
probléma hárítását, a tőle való eltávolodást elsősorban kényelemből 
teszi. Nem kívánja magát vele terhelni. Az utóbbiban viszont az érdeklő-
dését és a mozgásterét annak érdekében szűkíti le, hogy a maradékon 
belül megnövekedjen az eligazodása, magabiztossága, szabadsága. 
Gyakorlatias, pragmatikus megfontolásból ezt a tudatosan leszűkített 
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létprobléma egésze orvoslásának hosszadalmas, bonyolult, bizonytalan 
kimenetelű feladatával szemben előnyben részesít valamely gyorsabb 
sikerrel kecsegtető (ezáltal az egyén szubjektív belső biztonságérzetét 
növelő) tevékenységet. Úgy is fogalmazhatunk: a fenyegetettségnek kitett 
átfogóbb létszintről átkapcsolódik valamilyen másik, aktuálisan kevésbé 
fenyegetettnek gondolt vagy őt jobban foglalkoztató létszintre. A nagyobb, 
hosszabb távú feladatvállalás érzése (olykor nyomasztó élménye) helyett 
a siker – vagy a problémamentesség – érzését választja.

A lekapcsolódás szabadsága gyakorlatiasan, pragmatikusan felfogott 
taktikai szabadság.

Az emberek arra kényszerülnek, hogy rendszeresen táplálják a tes-
tüket (a biológiai rendszerüket). Ezt – elemi megközelítésben – kalóriák 
bevitelével teszik. Az emberek arra is rákényszerülnek, hogy a pszichikai 
rendszerüket táplálják. Kinek ez, kinek az jelent lelki táplálékot. Van, aki 
változatos kalandokkal eteti magát. Van, aki divatos fogyasztási javak-
kal – mert ez kell a lelkének. De az is előfordul, hogy valakinek olyan a 
pszichikai rendszere, hogy csak konkrét eredményességgel, mérhető 
sikerekkel lehet jóllakatni. Mindenáron sikereket kell elérnie, ha el akarja 
kerülni pszichikumának az éheztetését.

Az átfogó feladatról szűkebb feladatra átkapcsolódó egyén – pusztán 
matematikailag nézve – egyenértékű cserét hajt végre: egy feladat he-
lyébe egy másikat választ. Nem mechanikusan tekintve bonyolultabb 
a képlet: az átfogó egésszel való szembenézést behelyettesíti annak 
valamelyik részével vagy töredékével.

Az írás előző részében szó volt olyan korproblémákról, amelyekbe 
minduntalan beleütközünk.

● Korprobléma, hogy növekszik az egyének önállótlansága, autonó-
miahiánya. Korprobléma a személyiség egyedisége elleni kihívás. 
Az egyes egyén megteheti, hogy a személyiségének egyedisége 
elleni kihívást nem tekinti a maga számára különösebben fontosnak. 
Végeredményben úgy dönt, hogy nem vesz tudomást erről a prob-
lémáról és lekapcsolódik róla. 

● Korprobléma, hogy egyre több ember nem talál bérmunkát, és más 
legális úton sem jut hozzá a megélhetéséhez szükséges jövedelem-
hez. Korprobléma a tulajdon nélküli páriák tömeges létezése, illetve 
az ebből fakadó többirányú fenyegetettség. Az egyes egyén meg-
teheti, hogy szembenézve és szembesülve a társadalmi egyensúly 
elleni kihívással (a párialéttel), azt nem az ő illetékességébe tarto-
zónak ítéli. Végeredményben úgy dönt, hogy nem engedheti meg 
magának az ezzel a kihívással való foglalkozást és lekapcsolódik 
róla. (A szociális kérdés átfogóbb és lekapcsolódó megközelítésének 
kérdéséhez: Ki törődik Koldus Józsival? Eszmélet 94)

●  Korprobléma az ember és a természet (a Glóbusz) kapcsolatában 
bekövetkező változás: a közöttük levő egyensúly megbomlása.  
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ebből következő feladatot és átlátva annak nehézségét – az egész 
problémát elhárítja magától. A globális fenyegetettséget nem tekinti 
az ő problémájának. Végeredményben úgy dönt, hogy igyekszik 
nem tudomást venni arról a kihívásról, amit ez a korprobléma jelent 
és lekapcsolódik róla.

(Ide kívánkozik egy pontosító és kiegészítő megjegyzés. Lekapcsolódni, 
vagyis valamely szint közvetlen szempontjait elhagyni, azoktól elvonatkoz-
tatni egy alacsonyabb minőségről [kevésbé átfogó létszintről] is lehet. Ezt 
– az elmozdulás irányát tekintve – inkább fölkapcsolódásnak, magasabb 
minőségbe való átlépésnek kellene nevezni. [ Például az „individuális” 
létszintről a „társadalmi” létszintre.] Amikor a felemelkedés nem átfogó, 
hanem részleges marad, mégis pontosabb a szimpla átkapcsolódás meg-
jelölés. Ugyanis ebben az esetben – a problémamegoldás szempontjából 
– nem teljes, nem érdemi a minőségi változás. Annyi történik, hogy az 
egyik hiányt, részlegességet felváltja egy másik. – Ennek a pontosító és 
kiegészítő megjegyzésnek a későbbiekben még lesz jelentősége.)

Megesik, hogy az egyén számára a lekapcsolódás taktikája bevá-
lik, és eljárása sikeres. Az illető megvalósítja azt, amit akart. De az is 
megesik, hogy ez a módszer kudarchoz vezet, mert a mesterségesen 
kirekesztett létszint (vagy több létszint) mégiscsak beleszól, visszabeszél 
és keresztezi, meghiúsítja az elképzelését. Nem a lekapcsolódó egyén 
kezében van a siker kulcsa – akár kudarc, akár siker, végső fokon csupán 
megtörténik vele. A siker feltételét képező többi létszint kívül maradt a 
számításon.

Amikor az egyén – kötetlenebb mozgáslehetősége érdekében – tudato-
san lekapcsolódik valamilyen problémáról, akkor a választása kétirányú: 
egyidejűleg választja a nagyobb kötetlenséget és a nagyobb fenyege-
tettséget. A nagyobb kötetlenséget abban, amiben éppen tevékenykedni 
akar. Az előrelátható vagy kiszámíthatatlan fenyegetést pedig onnan, 
ahonnan lekapcsolódott. Önkéntesen korlátozott szabadságát, de egyút-
tal az előrelátható (illetve a kiszámíthatatlan) fenyegetettségét is vállalja.

Ha a mozgásterünk leszűkítésével növeljük meg a szubjektív sza-
badságérzésünket, egyúttal ki is szolgáltatjuk magunkat a kirekesztett 
terület felől jövő fenyegetettségeknek. Azzal, hogy lekapcsolódunk a 
probléma egészéről (teljességéről), egyidejűleg választjuk a szubjektív 
szabadságérzést és az objektív fenyegetettséget. 

A lekapcsolódó egyén – amikor tudatosan vonatkoztat el bizonyos 
feltételektől, mint a megvalósulás (az eredményesség) valamilyen 
elengedhetetlen eszközétől – kockázatot vállal. Nyitva hagyja a cél 
megvalósulásának és megvalósulatlanságának az alternatíváját. Kitűzi 
a szubjektív célját, de számításba veszi a viselkedésével kiváltott eset-
leg negatív eredményt, mint – az adott közegben – kivitelezett objektív 
célt is. Tudatában van a kettős célkitűzésnek, és vállalja a szubjektív 
cél lehetséges bukását. Akarja a szabadságot, ugyanakkor érzékeli a 
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árát, hanem – a negatív forgatókönyv bekövetkeztének esetére – inkább 
lemond szubjektív célja megvalósulásáról. („Azon az áron nem kell.”) 
Másképp fogalmazva: a lekapcsolódással azt is vállalja, hogy adott 
esetben cselekedetének (szándékaitól független) objektív célját követi 
– letéve a szubjektív cél megvalósulásáról. (Szubjektív és objektív cél 
viszonyáról ld. az előző részt: Eszmélet 96)

Ha az egyén kudarcot vall, megteheti, hogy a szubjektív hiányosságát 
(módszerének részlegességét) szubjektív eszközökkel ellensúlyozza. 
Vagyis a kudarca miatt nem izgatja magát. Azt is mondhatjuk, hogy felad-
ja eredeti célját, a gyakorlatát pedig – az adott kérdésben – alacsonyabb 
szintre helyezi („savanyú a szőlő”). Más a helyzet, ha nem tudja túltenni 
magát a kudarcon, és az objektív kudarc szubjektíve is kudarcérzéssel 
párosul. A tudatosított kudarc ráirányíthatja a figyelmét egy fontos össze-
függésre: mindannyiszor külső fenyegetettségnek, a kudarc esélyének 
tesszük ki magunkat, amikor eltekintünk némely olyan feltételtől vagy 
eszköztől, amelyek megléte nélkül a célunk megvalósulása bizonytalan. 
Nem veszünk számításba olyan összefüggéseket, amelyek figyelembe-
vétele elengedhetetlen a sikerhez.

4. Szűkülő horizont (A beletörődés)

Gyakran tapasztaljuk, hogy valamely kihívásra az emberek nem a legát-
fogóbb szinten keresnek választ. Mellőzik az adott problémával való kö-
vetkezetes (azaz átfogó) szembenézést. Ez történhet azért, mert az illető 
egyáltalán nem észleli vagy nem kívánja birtokolni a fenyegetettség fel-
ismert horizontját. Ösztönösen vagy tudatosan nem vesz róla tudomást: 
figyelmen kívül hagyja azt, ami tudható. De az is megtörténhet, hogy az 
egyén azért kapcsolódik le róla, mivel beletörődik a helyzetébe (illetve 
a helyzetéről alkotott képzetébe). Vagy abba törődik bele, hogy nem 
képes megfelelni a saját – önmagával szemben táplált – elvárásainak, 
vagy abba, hogy úgysem képes befolyásolni a nagyobb folyamatokat.

„Olyat teszek, hogy magam is megbánom” – halljuk gyakorta. Felmerül 
a kérdés: akkor miért nem olyat tesz, amit nem kell megbánnia? Miért 
nem a saját szintjén, meggyőződése szerint cselekszik? „Olyat mondok, 
amivel magam sem értek egyet” – hangzik el időnként. Akkor miért nem 
olyat mond, amivel egyetért? Miért nem a saját szintjén nyilatkozik?

A saját szinttől való eltávolodásnak különböző okai lehetnek. Bekö-
vetkezhet objektív kényszerűségből, de történhet egyéni belátásból, 
szubjektív elhatározásból, egy helyzetbe való tudatos beletörődésből is.

Nem logikátlan, ha a mindennapi megélhetési gondokkal küzdő egyén 
lemond arról, hogy a planetáris fenyegetettség orvoslásának problémá-
ival foglalkozzon. Az élni akaró és közvetlenül legfeljebb rövid távon, 
máról holnapra élni tudó ember érthetően nem foglalkozik az ilyen, 
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8 számára életidegen „elméleti” kérdésekkel. Az sem teljesen logikátlan, 

ha a mindennapi megélhetési gondokba beszorított egyént nem különö-
sebben érdeklik a társadalmi egyensúly megteremtésének nagy teóriái. 
Ő többnyire beletörődik egy leszűkített horizonton való létezésbe és 
gondolkodásba.

Más esettel állunk szemben, amikor egy meglevő állapot tudatosulása 
idéz elő léptékváltást és kiváltja a szubjektív horizont szűkítését. „Minden 
jól van” – mondja a Camus által megidézett agg és vak Oidipusz. Meg-
változtatni nem tudván elfogadja a helyzetét és beletörődik a sorsába. 
Camus kommentárja: „…a nyomasztó igazságok megsemmisülnek, ha 
felismerjük őket. Oidipusz eleinte nem tudatosan megy a sorsa elé. Akkor 
kezdődik a tragédiája, amikor már tud. Ám ugyanabban a pillanatban, 
vakon és kétségbeesetten, azt is fölismeri, hogy az egyetlen kötelék, 
amely a világhoz kapcsolja, egy [őt vezető] leány hűvös keze. Hatalmas 
szó hangzik föl ekkor: »Ennyi megpróbáltatás ellenére, hajlott korom és 
lelkem nagysága úgy ítéltet velem, hogy minden jól van.«” (A Camus 
által abszurd győzelemnek nevezett eredmény a rezignált tisztánlátás 
gyümölcse. Az abszurd ember azzal, hogy tudatosan elfogadja a sorsát, 
legyőzi azt.)

A megfontolt, tudatos beletörődésnek az előzőtől eltérő típusát pél-
dázza Roger Martin du Gard-nál Jean Barois végrendelete. „Amit ma 
írok, negyvenéves koromban, szellemi és testi erőm teljében, annak 
nyilvánvalóan nagyobb súllyal kell latba esnie, mint amit írhatok vagy 
gondolhatok életem végén, amikor a kor vagy a betegség testileg és 
erkölcsileg megnyomorított. Nem ismerek megrázóbbat, mint az olyan 
aggastyán magatartását, akinek egész élete egy eszme szolgálatában 
állott, és aki végső elgyengülésében meggyalázza azt, ami életének 
értelme volt, és siralmasan megtagadja a múltját.

Amikor arra gondolok, hogy életem egész erőfeszítése ehhez hasonló 
áruláshoz vezethet, és amikor eszembe jut, hogy e gyászos győzelmet 
hogyan aknázhatják ki azok, akiknek hazugságai és erőszakosságai ellen 
oly szenvedélyesen harcoltam, előre tiltakozom annak az embernek a 
vad energiájával, aki vagyok, az élő ember nevében, annak az emberi 
roncsnak – akivé válhatok – az alaptalan cáfolata, sőt talán öntudatlan 
imája ellen.

Megérdemlem, hogy úgy haljak meg, ahogy éltem: hogy ne adjam be 
a derekamat […]”.

Nagy bizonyossággal számíthatunk arra, hogy életünk nem azonos 
minőségen zajlik mindvégig: előbb-utóbb szembekerül egymással az 
életfolyamat folytonossága és a „saját szint” folytonossága. Kénytelenek 
vagyunk vagy életünk folyamatának időrendi egységével, vagy szemé-
lyes minőségünkkel azonosulni szubjektíve. (A személyiség „saját szintje” 
előbb hal el, mint a biológiai egyén.) Amikor kialakul a kettő ellentéte, 
konfliktusa, csak abban lehet dönteni, hogy közülük az illető melyiket vál-
lalja, melyiket tekinti inkább a magáénak. Bármelyikhez való ragaszkodás 
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9szakadást idéz elő a másikban. A Camus által hivatkozott lelki nagyság 

lehetővé teszi az életfolyamat egészének elfogadását, a sorssal való 
megbékélést. Martin du Gard-nál ezzel ellentétes a választás: regény-
hőse a másik mércét részesíti előnyben és nem akar megbékélni. Éli a 
sorsát, gyakorlatilag beletörődik, de – Oidipusszal ellentétben – lélekben 
lázad ellene. A személyiség „saját szintjéhez” való ragaszkodás az élet-
folyamat végig azonos minőségének megkérdőjelezése (egy ponton az 
„élő ember” halálának beismerése, holttá nyilvánítása) árán lehetséges.

Barois, aki Zola harcostársaként a Dreyfuss-per ügyére „tette föl az 
életét”, józanul előre látja, hogy élete végéig – amikor testileg és lelkileg 
már megkopott – nem lesz képes a saját szintjén („élő emberként”) tevé-
kenykedni. Ezért szükségesnek tartja egyszer s mindenkorra leszögezni, 
hogy – az esetleges későbbi megnyilvánulásaitól függetlenül – kicsoda 
ő valójában. Úgy ítéli meg, hogy ennyit tehet (de ennyit megtehet!) a 
későbbi hanyatlásából fakadó eszmei kiszolgáltatottság, az „élő ember” 
utólagos meghamisítása ellen.

A legutolsó idézet arra is felhívja a figyelmet, hogy bizonyos helyze-
tekben az egyén kénytelen belenyugodni: a továbbiakban már nem tud 
megfelelni az önmagával szemben támasztott elvárásainak. Kénytelen 
elfogadni, hogy valamilyen gyakorlatában kevesebb, mint önmaga. 
Kénytelen beletörődni abba, hogy a számára fontos, általa preferált 
horizonthoz képest csak szűkebb horizonton (alacsonyabb szinten) ké-
pes létezni, cselekedni. Ha ebbe bele tud törődni, akkor hozzáigazodik 
cselekvésének új határaihoz. Illetve esetleg az eszményeit is ezekhez 
igazítja. Az előbbi esetben csupán objektív kényszerűségből tesz taktikai 
engedményeket. Ezt úgymond „elvei fenntartásával” cselekszi – vagyis 
lélekben nem adja fel. Az utóbbiban a világszemléletét, az eszményeit 
is az alacsonyabb szinten található, szerényebb igényű, könnyebben 
járható (de számára járható!) úthoz idomítja.

A beletörődés egy további változatában nem valamilyen külső cselek-
vési horizontról, hanem a belső teljességről (pontosabban a terjedelmi, 
extenzív teljességről) való lemondás következik be. Ilyenkor a sokoldalú 
igényekkel rendelkező (illetve önmagáról ilyen képpel, eszménnyel ren-
delkező) egyén tudatosan teszi magát egyoldalúvá: valamelyik oldal cél-
tudatos kiemelése miatt redukálja a saját sokféleségét. Az önként vállalt, 
választott egyoldalúság valamilyen aktuálisan kitüntetett szempontra való 
összpontosítás (intenzív fölkapcsolódás) érdekében történik.

Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a saját sokféleség, személyes több-
oldalúság érvényesítésének aktuális felfüggesztése nem feltétlenül a 
személyiség ellenében, annak rovására történik. Vagyis konkrétan szem-
lélve nem feltétlenül csonkítás (öncsonkítás). Ellenkezőleg. Adódhatnak 
olyan helyzetek, amikor a személyiség belső sajátossága, strukturális 
lényege (mint intenzív teljessége) éppen a sokféleség iránti igényének 
(extenzív teljességének) ideiglenes vagy tartós háttérbe szorulásával és 
szorításában tud kifejeződni, megnyilvánulni.
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0 Petőfi korábban idézett ars poeticájára Eötvös József versben reagál.

Én is szeretném nyájasabb dalokban
Üdvözleni a szép természetet,
Ábrándaimnak fényes csillagokban
S bimbók között keresni képeket.
Én is szeretnék kedvesem szeméről
Enyelgve és búsongva dallani,
S nyájas arcáról, jéghideg szívéről
Érzékenyen sok szépet mondani.
Én is szeretném lángoló szavakkal
Dícsérni ősz Tokajnak tűzborát,
Szabály szerint kimért zengő sorokban
Megénekelni a magyar hazát.
De engem felver nyájas képzetimből
Komoly valónak súlyos érckara,
Fajom keserve hangzik énekimből
Dalom nehéz koromnak jajszava.
Mit ezrek némán tűrve érezének,
Eltölti égő kínnal lelkemet;
Mért bámulod, ha nem vidám az ének
S öröm helyett csak bút ébreszthetett?
Míg gyáva kor borul hazám fölébe,
Én szebb emlékivel nem gúnyolom;
Míg égő könny ragyog ezrek szemébe’,
Szelíd örömről nem mesél dalom.
Miként az aeol-hárfa viharokban
Feljajdul a magas tetők felett:
Úgy zeng a dalnok bús dalt bús napokban;
Ki várna tőle nyájas éneket?
Ha éji vész borítja látkörünket,
Villámként sóhajt a tévedő;
Ha régi bánat kínozá szívünket,
Nem könnyeket kér-e a szenvedő?
S ilyen legyen dalom: egy villám fénye,
Egy könny, kimondva ezrek kínjait;
Kit nem hevít korának érzeménye,
Szakítsa ketté lantja húrjait.

Ugyanilyen szigorú határozottságot, a bármi másról beszélés (vagyis 
bármiféle „másról beszélés”) aktuálisan félrevezető hobbijának felfüg-
gesztését, a lazasággal, könnyed játékossággal óhatatlanul együtt járó 
figyelemelterelő mellébeszélés lelkiismereti tilalmát mutatja Bertolt Brecht 
– költőietlen – költeménye.
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1Kizárólag az osztályharcos városainkban

Fokozódó zűrzavar miatt
Némelyek közülünk ezekben az években eltökélték
Hogy nem beszélnek többet kikötővárosokról, háztetők haváról, nőkről,
Pincebeli érett almák illatáról, a hús érzületeiről,
Mindarról, amitől az ember kerek lesz és emberi,
Hanem ezentúl csak a zűrzavarról beszélnek
Tehát egyoldalúvá válnak, szikkadttá, belebonyolódnak
A politika ügyleteibe és a dialektikus gazdaságtan
Száraz „méltatlan” szókészletébe
Hogy a (tudjuk, nem csupán hideg) hóesések
A kizsákmányolás, az elragadtatott hús és az osztálybíróság
E szörnyű tömény együttlétezése ne bírjon bennünket e
Sokrétű világ jóváhagyására s kedvünket ne leljük
Az ilyen véres élet ellentmondásaiban
Hiszen megértitek.

Jobban belegondolva, az utóbb idézett szerzők valójában a jelzett „sab-
lonos” eljárást alkalmazzák: a kizárólagos fontosságúnak ítélt dimenzió 
kiemelése érdekében minden egyebet zárójeleznek, elfednek, letakarnak. 
Intellektuális, morális és érzelmi megfontolásból szükségesnek tartják 
valamennyi más összefüggés elhallgatását (sőt talán elhallgattatását).

Amikor ráhelyezik a kiválasztott szempontból lényegeset láttató 
„sablon jukat” a tapasztalati valóságra, a látvány koncentráltan egydi-
menziójúvá válik. Ezzel a többrétegű, színes, soktényezős „kerek és 
emberi” viselkedés átalakul, egydimenzióssá szűkül. A kiélezett helyzet 
következtében – magától értetődő módon – felfüggesztődik a sokféle-
ség, a játékosság. Könnyű belátni, hogy az ilyen viselkedés az átfogó 
sablon alkalmazásakor is egyoldalú, egydimenziós. Ám ott egy olyan 
dimenzióban mozog, amely a többi dimenziót nem kirekeszti, hanem 
szintén tartalmazza: egy egységes, átfogó struktúra mentén felöleli, ma-
gába integrálja. Egyáltalán nem utasítva el a sokdimenziós ember, nem 
szüntetve meg az egységes személyiség – szabadságát nem korlátozó, 
azzal összhangban levő – különféle játékosságait.

*
Ez a fejezet elsősorban az átfogó horizont kiépítésének és visszabon-
tásának a kérdését próbálta körüljárni. Nevezetesen azt a helyzetet, 
amikor az intellektuálisan elért szint – különböző okok miatt – a gyakorlati 
magatartásban (és ennek következtében intellektuálisan is) ideiglenesen 
vagy tartósan vállalhatatlannak mutatkozik. A leírt pálya: fölkapaszkodás 
és visszaereszkedés, visszahátrálás.

A következő rész a fölkapaszkodás előli meghátrálás eseteivel foglalkozik. 
A „jobb nem tudni” lélektani állapotát és következményeit kívánja felidézni. 
Vagyis azt a helyzetet vizsgálja, amelyben az egyén nem tudatosan mond 
le a teljesebb horizontról, lép vissza tőle (és – jobb híján – beletörődik a 
leszűkítésébe), hanem eleve adottságnak tekint valamilyen szűk horizontot.



16
2

Bözödújfalu, Erdély, 2000
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3GARAI LÁSZLÓ

József Attila identitásai – és identitása

...azt mondják, hogy meghalok.
De annyi mindenfélét hall az ember,
hogy erre csak hallgatok.

Játszani is tudó költő játszadozik itt a maga halálával. Aztán egy évvel 
később a játék elkezd komolyra fordulni.

Hetvenöt évvel ezelőtt – 1937 decemberében – meghalt egy költő.

*
Homály borult az erdőre,
A csend susog ki belőle.
Denevér száll, szól a kuvik,
Lassan a hold előbuvik.

Ezt az Arany János-verset József Attila írta.Ugyanaz, aki ezt a Petőfi-
verset:

Szemed a mély tenger csillogása,
Égen földön nincs, nem akad mása.
Ha engem látsz, lecsukod csendesen,
Sugaráért od’adnám életem!

Meg ezt a Kosztolányi-verset:

A hangok ömlenek a zongorából,
Mint illatos teából száll a gőz.
Lassan simítja arcomat a mámor
És bennem most száz élet kergetőz.

Mondhatnánk, hogy, úgy látszik, József Attilának is volt olyan időszak 
az életében, amikor mások modorát utánozta, s ez természetes is, ha 
az ember éppen tanulja azt a mesterséget, amelyet azután majd fog 
még tanítani is.

E feltevés mentén azt kellene várni, hogy a költő-tanonc kiváló mintákat 
utánoz. Ez bizonyos tekintetben igaz is, méghozzá bravúrosan utánozza 
sokszor az ilyen mintát. Írt például tizenhétévesen szonettet – klasszikus 
időmértékes sorokkal:
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4 Egy részeg ember fekszik a síneken,

A bal kezében tartja a butykosát
És hortyog. Alszik hajnali hívesen.
Az Éj az úton most üget el tovább.

Másfelől viszont József Attila ebben az időszakban írt például magyar-
nóta-szöveget is:

Nem lesz soha párom, aki vigasztaljon,
Aki szenvedésben csókot csókra adjon.

Sőt, van egy olyan alkotástörténeti tény, amely hosszú ideig annyira 
zavarba hozta a József Attila-szövegek gondozóit, hogy szerették volna 
meg nem történtnek tekinteni, s ennek érdekében eltitkolták. József At-
tila ugyanis írt irredenta verset is, méghozzá kifejezetten tehetségtelen, 
pocsék irredenta verset:

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő – a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő – erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

József Attila gyakorolgatta volna, hogy megtanulja, a tehetségtelen 
fűzfapoézis fortélyait is? Inkább valami másról kell hogy szó legyen itt, 
mint stiláris eszközök használatának tanuló utánzásáról.

*
A stílus maga az ember – tartja egy régi mondás. S a modern pszicho-
lógia felfedezte, hogy ez olyannyira így van, hogy nemcsak az történik, 
hogy a stílusommal elárulom, hogy milyen ember vagyok, hanem az 
is, hogy annak a stílusnak a megválasztásával, ahogyan mondok vagy 
teszek, sőt ahogyan csak magamban érzek vagy gondolok valamit, bi-
zonyos értelemben alakítani tudom, hogy olyan embernek az identitását 
vegyem magamra, mint akinek a stílusát mintául választottam.

Pár évvel ezelőtt egy színházi előadásban a színművész rájött, hogy 
József Attilánál minden egyes mondat vagy szó mögött fel kell kutatni, 
milyen lehet társadalmi azonosságát tekintve az az ember, akinek ez a 
szöveg a stílusát tekintve megfelel. A jó drámában, persze, a szöveg a 
különböző személyek társadalmi azonosságának felel meg. De Jordán 
Tamás akkor nem színpadi művet adott elő, s nem különböző személye-
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5ket akart a szemünk elé idézni. Hanem azt az egyetlent, aki József Attila 

volt. Egy olyan füzetnek egymást követő szavait idézte fel az az előadás, 
amelynek József Attila azzal a szándékkal ült elébe, hogy lejegyezze 
belé mindazt, ami, bármiféle tartalmi vagy formai megkötés nélkül, sza-
badon eszébe ötlik, hogy a modern pszichológiának Freud által feltalált 
eljárásával ezeknek analízisével – pszichoanalízissel – megfejtse, miféle 
emberi azonosságai produkáltatták József Attila nevű személlyel azokat 
a szabad ötleteket, amelyeket, íme, jegyzékbe foglalt. S amikor a József 
Attilát alakító színész minden egyes mondat vagy szó mögött felkutatta, 
milyen társadalmi azonosság felel meg neki, akkor sorra eljátszotta ne-
künk: azt, aki korabeli reklám szövegének a címzettje – aki a diákhumor 
nemzedékről nemzedékre szálló folklórjából mond egy mondókát – aki 
káromkodik – aki felmondja apjának, anyjának, nővérének egyik-másik 
szidalmát, amelynek emlékét gyermekkorából őrzi – aki gyorsan felmond-
ja az összes lehetséges obszcenitást a magyar nyelvből – és aki az egyik 
ilyen szó után a füzetben megjegyzi magának: „Úgy írom le a szót, mint-
ha merném leírni” – egyáltalán, aki bármelyik szövegét kész ironikusan 
kommentálni – és aki esetleg kommentárját, amely szerint „borzasztó, 
idegen, kenetteljes hangon írom mindezt, nagyon hazug vagyok”, szintén 
borzasztó, idegen, kenetteljes hangon írja, mint aki nagyon hazug – s 
aki megdöbbentően mély és igaz vallomást tesz egy megaláztatásról, 
amely több mint húsz évvel korábban érte: „Nem volt görögkeleti hittan.”

Ennyiféle identitása lett volna József Attilának?
A helyzet bizonyos értelemben ennek az ellenkezője. Ha szociális 

identitáson olyan társadalmi minőségét értjük az embernek, amely egy-
értelműen minősíti őt mint aki például magyar, nem pedig – mondjuk 
– német, orosz, vagy román, akkor ilyen társadalmi azonosságot igazán 
egyértelműen olyasvalakin vehetnénk észre, aki például magyar apa és 
magyar anya családjában növekedik fel. Ám hogyan vélekedjünk ebből a 
szempontból olyan emberről, aki erről a vonatkozásáról – tudjuk – így vall:

Anyám kún volt, az apám félig székely,
félig román, vagy tán egészen az.

De magyarságához hasonlóan József Attila, társadalmi életrajzában 
szinte nem is volt olyan tényező, amely egyértelműen jelölte volna ki 
számára, hogy kicsoda is ő.

Kezdődött mindjárt a nevével. Születésének idején talán nem is létezett 
fiúk számára banálisabb keresztnév, mint az, amelyet ő viselt – vezeték-
névként: József. Viszont keresztneve olyan ritka volt, hogy nevelőapja ki 
is jelentette, hogy ilyen név – Attila – nincs is, s ezért falusi nevelőcsa-
ládjában Pistának szólították.

Négy és fél éves korától hétéves koráig nevelőapa és nevelőanya 
nevelte ugyan, de eközben József Attila árva sem volt. Apja nem volt, 
de nem is halt meg: mindenki (úgy) tudta, hogy csak elment Amerikába. 
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betegedett s ettől fogva József Attilát amikor egyáltalán, akkor hat évvel 
idősebb nénje gondozta.

Amikor iskolába járt, ahol a korabeli kategorizálás szerint voltak katoli-
kus gyerekek és másvallásúak, ő ott másvallásúnak is más vallású volt: 
nem evangélikus, nem református, nem zsidó, mint a többi gyerek, aki 
hittanórán más osztályterembe vonult a magához hasonlókkal, hanem 
görögkeleti, akinek ilyen hittan híján még ez a hátrányosabb lehetőség 
sem adatott meg – ezt panaszolta fel imént idézett mondatában.

Aztán itt van az a bizonyos identitás, amelyet az ötvenes években 
sokat hallottunk emlegetni: hogy József Attila proletár. Aztán negyven 
évvel később volt, aki már-már hajlamos lett volna úgy kezelni, mintha 
csak a Rákosi-korszak ráfogásáról lett volna szó, ha nem is magát a 
szociológiai tényt tekintve, de az ennek tulajdonított fontosságot minden-
képpen. Ugyan miért lenne fontosabb, hogy József Attila proletár volt, 
mint hogy Ady Endre meg vérbajos. Annak idején Ady rajongói között 
voltak – tanúságtevők feljegyezték –, akik úgy képzelték, hogy két tény, 
az hogy Ady Endre zseniális költő, és az, hogy vérbajos, valamiképpen 
összefügg egymással. Azonban tudjuk, hogy ilyesmit hinni ostobaság: a 
zseniális költők között semmivel sincsenek nagyobb arányban képviselve 
a vérbajosok, s éppígy a proletárok sem, mint az emberiségnek abban a 
másik felében, amely olyanokból áll, akik nem zseniális költők.

Ehhez képest meglepő, hogy maga József Attila milyen gyakran s mek-
kora hangsúllyal emlegette, hogy ő nem akármilyen, hanem proletárköltő. 
Mi lehetett vajon, ami az őszámára ezt ilyen fontossá tette?

Az a helyzet, hogy azonosságunknak három emelete épül egymásra. 
Az alapot személyazonosságunk rakja le: az, hogy az ember például 
József Attila, ami őt a maga idejében – egyik versében szóvá tette ezt – 
„már kétmilliárd ember” volt, akitől megkülönböztette. A legfelsőbb szinten 
általános emberi identitásunk épül, valamennyiünk közös értékeinek a 
világa. Ha művész vagy, például költő, akkor egyaránt fontos az is, hogy 
műved a te saját egyéni alkotásod legyen, s az is, hogy az általános 
emberi értékek világát jelenítse meg,

a mindenséggel mérd magad!

Hogy pedig sikerül-e a művésznek, a költőnek összehoznia azonos-
ságának ezt a két emeletét, a legalsót meg a legfelsőt, az egyest meg 
az általánost, azon múlik, milyen középső emeletet tud közéjük építeni 
azokból a csoportokból, ahová nem egyedül tartozik, de nem is vala-
mennyi emberrel együttesen. Mindnyájan kialakítjuk a magunk számára 
ilyen keretét a szociális identitásunknak: egyikünk a nemzetét, másikunk 
az osztályát, lesz, aki a vallását, megint más a családját választja olyan 
csoport gyanánt, amelybe számon tartja, hogy ki mindenkivel tartozik 
együtt oda, s azt is, ki mindenkit választ el tőle a csoport határa.
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7József Attila ilyen közvetítőt talált a maga proletári identitásában. Hogy 

hogyan, ennek megértéséhez tekintetbe kell vennünk egy olyan külön-
legességét, amely ől ő maga így vall: „Éles eszűnek tudtam magamat, ki 
az elvont fogalmak hazájában könnyen honára lel… A valóságos életben 
teljesen tanácstalanul álltam [volna, de] ez az eszmerendszer úgy meg-
felelt a valóságnak, mint egy többé-kevésbé pontos térkép az ábrázolt 
földdarabnak.” Ő a maga térképét, amelynek mentén majd közlekedni fog 
az egyéni – József Attila-i – identitás és az általános emberi között, akkor 
rajzolja meg, amikor – 1925-ben, húszévesen – néhány hónapig Bécsben 
él a magyar forradalmak emigránsai között, s ott megismerkedik Marx 
Károlynak azokkal a szövegeivel, amelyekből elbűvöli őt a bennük feltáruló 
történetfilozófia. Ezt utóbb a maga egyik elméleti szövegében így foglalja 
majd össze: „Marx négy tényezőből nyert ismeretét egyesítette, [1] elfo-
gadta az ellentétekben történő fejlődés elvét, a társadalmi haladás alapjául 
megtette [2] az ipart és [3] a munkásságot, amazt mint tárgyi, emezt mint 
alanyi tényezőt véve számításba s [4] a társadalmi haladás következő 
állomásaként a szocializmust fogta föl, mint következményt a modern ipar 
tárgyi oldaláról nézve és mint célt a munkásság alanyi szempontjából.”

E négy tényező közül az elsőnek a megértéséhez például mi, magya-
rok szerencsésen kedvező helyzetben vagyunk: Az ember tragédiájában 
Madách bemutatja nekünk, hogyan váltják egymást az ellentétes eszmék 
(„mindenki egyért” Egyiptomban – „egy mindenkiért” Athénban – „min-
den egyén saját magáért” Rómában, és így tovább) és a rájuk épülő 
társadalmak haladássá illeszkedő sora. Amihez Marx még azt teszi 
hozzá, hogy minden egyes társadalomban van olyan osztály, amelyet 
helyzete kiválaszt arra, hogy a korszak eszméjét – a továbbhaladás 
törvényét – ő hallja, ő értse meg, ő segítse megvalósuláshoz. S hogy a 
modern társadalomban ez a kiválasztott osztály a József Attila fentebb 
idézett felsorolásában a második tényező nyomán a harmadik: az ipari 
munkásság. Amiről azután már jólismert versében – többesszám első 
személyben szólva, magát is odasorolva – így ír:

…a szén, vas és olaj,
a való anyag teremtett minket
e szörnyű társadalom
öntőformáiba löttyintve
forrón és szilajon,
hogy helyt álljunk az emberiségért
az örök talajon.
Papok, katonák, polgárok után
igy lettünk végre mi hű
meghallói a törvényeknek;
minden emberi mű
értelme ezért búg mibennünk,
mint a mélyhegedű.
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dítani is nagyszerűen tudó) Kösztler Artur – Arthur Koestler – új hazája 
angol olvasóinak így mutatja be régi hazájából való honfitársát: „Verse-
inek egyedülálló minőséget ad gondolatnak és dallamnak csodálatos 
egysége. A legbonyolultabb és leginkább spekulatív marxista költeményei 
úgy szólnak, mint népdalok, néha pedig mint bölcsődalok; az »ideológia« 
itt tökéletesen zenévé desztillálódik.”

*
József Attila, amikor proletárról szól, tudja persze, hogy a Marx történetfi-
lozófiája szerint való munkásságon kívül ott van még az a másik is, amely 
a mindennapi tapasztalatokból néz szembe vele. Ám ezt a kettősséget 
ő nem úgy fogalmazza, mint én az imént: hogy az egyik munkásságon 
kívül ott van a másik – hanem hogy e másikonbelül találjuk igenis meg 
azt, amelyet Marx leírása helyez el a történelemben:

Itt élünk mi! Idegünk rángó háló,
vergődik benn’ a mult sikos hala.
A munkabér, a munkaerő ára,
cincog zsebünkben, úgy megyünk haza.
Ujságpapír az asztalon kenyérrel
s az ujságban, hogy szabadok vagyunk –
poloskát űzünk lámpával s a kéjjel
s két deci fröccsel becsüljük magunk’.
---------------------------------------------
De – elvtársaim! – ez az a munkásság,
mely osztályharcban vasba öltözött.

Ehhez a proletárhoz, akiben a tapasztalati elem úgy van meg egyszerre 
a Marx szerint valóval, hogy a kettő egy de-vel egymás mellé tehető, 
ehhez írja József Attila a verseit. Ezt szólítja meg, amikor egy ballada 
végén a versforma megköveteli, hogy a költő a megszólítottnak a jóindu-
latába – például régen egy Hercegébe – ajánlja magát s a versét. Vagy 
József Attila idejében:

Proletár, folytatnám, de unnád;
tudod, hogy nem élsz lazacon –
amíg tőkések adnak munkát
a tőkéseké a haszon.

1933 legelején jelenik meg ez a vers – a Német Nemzeti Szocialista 
Munkáspárt még nem vette át a hatalmat, vezéréből még nem lett 
kancellár. Fél évvel később, amikor az amerikai magyar munkáslapban 
így megjelent verset ideát is meg akarta jelentetni, József Attila, aki 
soha nem adott ki verset a kezéből addig, amíg nem érezte úgy, hogy 
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9a szövegben minden szó tökéletesen a helyén van, most kicsit csiszol 

a versen:

Testvérem, folytatnám, de unnád…

Ekkor a német munkásság nem csekély hányadának a vezére im-
máron kancellárként kormányoz, József Attila pedig néhány hónappal 
később újra kritikus szemmel nézi meg, melyik versén mit lehetne még 
tökéletesíteni. Ezt a versét például, egyetlen szó változtatásával így 
csiszolja tovább:

Öregem, folytatnám, de unnád…

Végül 1934 második felében járunk, a német munkás által is hatalomra 
segített Vezér – Führer – már teszi az előkészületeket, hogy hama-
rosan megindulhasson az egész világ meghódítására, s József Attila 
kötetbe gyűjti az utolsó néhány év erre méltónak ítélt verseit. Ezúttal a 
tökéletesbítő csiszolás e balladán már átfogóbb, s ezen belül az Ajánlá-
sának első sora majd így hangzik:

Attila, folytatnám, de unnád…

József Attila identitás-építményében az egyéni azonosság szintje és 
az általános emberi értékeké között immáron nincs többé ott a proletári 
közvetítő. A következményekről már egy új történet szól. Álljon itt be-
lőle – amely majd Balatonszárszón fog végződni, a tehervonat kerekei 
között – egyetlen fejezet. Az általános emberi identitás emeletén örök-
emberi értékeknek a hűvös idegenségét találjuk – az egyéni identitásén 
a közöttük magányosan őgyelgő költőt – a munkásosztály identitásának 
különössége pedig nosztalgia tárgyaként maradt meg:

bár hűvös, örökkévaló
dolgok közt muszáj őgyelegnem,
a palánkok közt szárnyaló
munkát nem lehet elfelednem…

*

Hetvenöt évvel ezelőtt meghalt egy szocialista proletár. Hetvenöt évvel 
ezelőtt meghalt egy költő. A kettő azonegy volt.

Tragikusan rövid életében elköteleződött egy történetfilozófia gondolati 
rendszere mellé. Verseinek felét e gondolati rendszer varázsától elbű-
völve írta. Intellektuális ereje, amelyet költői zsenialitására ráadásként 
kapott a sorstól, lehetővé tette, hogy a gondolatrendszert szembesítse a 
tapasztalataival, s ne áltassa magát. „Hol csúszott hiba a számításba?” 
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elméleti munkában meg is válaszolta.
S a szocialista mindeközben költő maradt. S a költő szocialista. 
„...azt mondják, hogy meghalok” – írta egy évvel azelőtt, hogy, hetvenöt 

évvel ezelőtt, tényleg meghalt. Azt mondják, hogy utána a szocializmus 
is: a maga tapasztalatai alapján a világ végérvényesen elutasította mint 
bizonyossággal kudarcos formát. De akkor éppolyan bizonyossággal kell 
gondolni azt is, hogy a szocialista költőről szóló történet csakis olyan em-
berről szólhat, aki fölött elszállt az idő, akiről a továbbiakban múzeumok 
és iskolai magyarórák lesznek csak híradással.

S mindeközben József Attila éppolyan élő, mint életében sohasem volt, 
de halálának pillanata óta bármikor s egyre inkább.

Szociálpszichológiai jelenséggel állunk szemben, s e sorok szociálpszi-
chológus szerzője be kell, hogy vallja: tapasztalatán együtt ámul a többi 
ámulóval. Ismételjük meg a híradást: a szocializmus meghalt. S hetvenöt 
évvel ezelőtt József Attila is. 

Lehet, hogy a szocialista József Attilával még a következő hetvenöt 
évben is majd számolni kell?

...annyi mindenfélét hall az ember.

Kiskapus, Erdély, 2001
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Molnár Zoltán képei Erdélyről és Moldváról

Molnár Zoltán fájón szép albuma, a Fényerdők/Forest of Light tavaly év 
végén jelent meg. A művész több mint másfél évtized munkáját foglalta 
össze saját kiadású kötetében száznegyvenöt fekete-fehér képben. 
Molnár tizenhat éve jár fotografálni Romániába, s megkerülhetetlen 
társadalmi-művészi lenyomatát készítette el az ezredforduló erdélyi és 
moldvai világának. 

Nem a csillogó kirakatokat vagy a közkedvelt turistalátványosságo-
kat kereste. Az ő Erdélye és Moldvája köszönő viszonyban sincsen a 
székelyzászlós vagy nagyromániás – itt és ott – handabandázók hamis 
tündérvilágával. Sokkal inkább a harmadik világ reménytelen, kilátástalan 
küszködése, lepusztultsága, embert és környezetet erodáló nyomora rikít 
minden fotóján. A létezőnek mondott szocializmus és a nagyon is létező 
kapitalizmus roncsain létező élet lenyomata ez az album. Mintha ebben 
a világban mindenki csak félbehagyni, aztán meg pusztítani lett volna 
képes az elmúlt majd egy évszázadban. 

A festői természeti és a gazdag történeti-kulturális közeg mindehhez 
már inkább csak abszurd díszletként szolgál. Nem lehet nem fölidézni a 
fiatalabb kolléga fotóalbumát lapozva, megérdemelten Kossuth-díjas fotó-
művészünk, Korniss Péter több évtizedes erdélyi munkásságának utolsó 
fejezetét. Kornissnak azok a képei a viharos gyorsasággal összeomló 
tradicionális életviszonyok zavaros és nyugtalanító lenyomatai. Molnár 
Zoltán pedig most megmutatja a felgyorsult agónia utáni valóságot. És 
az ő fotóin már csak halottan mozdulatlan jelen van. Talán nem véletle-
nül írta ő maga könyve előszavában Erdélyről és az idő kapcsolatáról: 
„Beékelődik az idő testébe, maga is idővé lesz: örök létezéssé.”

Molnár mestere a fekete-fehér fotográfiának és az esetlegesnek ható 
mozzanatok ikonikus állóképpé formálásának. Különféle témájú képei, 
akár erdőrészletek, akár városi életpillanatok, portrék vagy riportosan 
„elkapott” pillanatok, abban az egységes mélyfeketébe hajló szürkés 
tónusban készültek, amelyik, mondhatni, már a stílusjegyévé vált. Ez a 
tónusvilág nemcsak a fotók drámai hatását erősíti, de éppen azt az időt-
lenséget is hivatott sugallni, amiről az előbb ejtettünk szót. Ez a nagyon is 
markánsan egységesített képi világ teszi a megörökített konkrét és pilla-
natnyi történéseket szinte másvilágivá. Nincs itt semmilyen manipuláció, 
elidegenítés, mégis az a benyomásunk, hogy bár Molnár objektívjén át a 
valóságot látjuk, mégsem a közvetlent, hogy úgy mondjam, nem a nyers 
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kompozíciónak, sőt, az album oldalpárjain egymás mellé és egymás után 
sorjáztatott képek ritmusának is döntő szerepük van. Minden hűségesen 
valóságos, vérbeli dokumentarizmus, mégis markánsan egyedi, belülről 
fakadó. A végletekig szubjektív a maga szemérmes módján. 

S ez az alkotói attitűd egy másik, elismert életművet maga mögött tudó, 
jeles fotográfusunk, Benkő Imre – Molnárnak tanára volt még a főiskolán 
– alkotói gesztusait is joggal juttatja eszünkbe. Ahogyan az aprólékos 
munkára, a hosszú távú feladatra való törekvése is. Molnár – Benkő és 
Korniss nyomában, de a saját útját járva – szinte ösztönös magabiztos-
sággal képes távol tartani magát a narodnyik szentimentalizmustól és a 
hamis általánosításra csábító gyors ítéletalkotástól. Hiszen amit mutat, 
olyan súlyos, hogy már csak a szépséget bírja el. Tudom, hogy Molnár 
Zoltánnak József Attilához szinte személyes köze is van, többet jelent 
neki a sötét képek szép szavú költője, mint kedvencet. De hát túlzás-e, 
ha ideidézzük a költő csak két strófáját, hogy szörnyűség és szépség 
különös művészi szimbiózisát jobban értsük fényképen is?

A város peremén, ahol élek,
beomló alkonyokon
mint pici denevérek, puha
szárnyakon száll a korom,
s lerakódik, mint a guanó,
keményen, vastagon.
Lelkünkre így ül ez a kor.
És mint nehéz esők
vastag rongyai mosogatják
a csorba pléhtetőt –
hiába törli a bú szivünkről
a rákövesedőt.

(Molnár Zoltán könyve a Mai Manó Ház könyvesboltjában, az Írók 
Boltjában és a Nyitott műhelyben vásárolható meg. A szerző további 
munkáiról lásd: 

www.molnarzoltan.com; www.facebook.com/molnar.zoltan.fotografus.)
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Lővéte, Erdély, 2006



K
U

LT
Ú

R
A

17
4

Önkéntes barbárok
Anatolij Tyunyin visszaemlékezései,  

aki ötévesen élte meg azt az átkozott háborút

A voronyezsi áttörésről, a II. magyar hadsereg vereségéről a hetvenedik 
évfordulón különösképpen aktualitást kapott, hogy mi is történt valójában. 
A „keresztény-nemzeti” kurzuspolitika – neohorthysta szellemiségének  
megfelelőn – saját legitimációja érdekében heroizálja a Wehrmachttal 
és az SS-szel szövetségben harcoló magyar honvédséget. S noha a 
megnyíló oroszországi archívumok dokumentumainak fényében egyre 
világosabb, hogy a magyar megszálló csapatok „társtettesként” népir-
tásban bűnösek,*1 a „hivatalos” – a hatalom szolgálatába szegődött – 
történetírás tovább őrzi a hét évtizedes elhallgatás hagyományát – most 
egy új, nacionalista heroizálás érdekében.

Folyóiratunk egy más típusú, ritka dokumentum közlésével emlékezik 
meg a szörnyű eseményekről. Nem a tömeggyilkosságok, hanem a 
gyermeki szenvedés mindennapjait idézi meg. A visszaemlékezés egy 
ötéves orosz kisgyermek személyes tapasztalataira épül, a gyermek 
szemével láttatja azokat a magyar (és román, szlovák, olasz) katonákat, 
akik szülőfaluját és annak környékét – a németekkel együtt – hónapokon 
át megszállva tartották, lakosságát terrorizálták. A szerző által rendel-
kezésünkre bocsátott, eredeti szöveget némileg rövidítve adjuk közre. 

A szerkesztőség

I. rész

Rekkenő hőség volt 1942 augusztusában. Nekivadult magyar katonák 
támadtak rá a Don jobb partján lévő falvakra, és kikergették a tanyájából 
az összes szerencsétlent, a családomat is, nagyanyámat, anyámat, két 
bátyámat. Előbb Masztyuginóban tartottak fogva bennünket. Masztyugino 
álmos nagyközség volt, hosszan elnyúlva a magas partra felkúszó ker-
tekben, alig tíz kilométerre a mi falunktól Sztorozsevoje I.-től (ma már 

1*  A népirtás dokumentumai immár magyarul is olvashatók: Krausz Tamás – Varga 
Éva Mária (szerk.): A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári 
dokumentumok, 1941–1947. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2013.
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5Voronyezs megye Osztrogozsi járásához csatolták). Ami azután történt, 

elmondhatatlan, ha valaki nem élte át azt a rettenetes poklot.
Bátyám, Alekszej vett a nyakába, ő akkor 12 éves volt, úgy vonultunk 

a többiekkel. De egyszer csak elnyelt bennünket a menekülők kavargó 
örvénye – szem elől vesztettük anyánkat, nagyanyánkat. Nem elég a 
bajuk, még mi is tetézzük. Halálra válva zokogtunk az ijedelemtől. Rém-
álom volt az éjszaka, amit a táborban töltöttünk félúton Masztyugino felé, 
a felnőttek szűnni nem akaró zokogását hallva: apjukat, nagyapjukat, 
testvéreiket végezték ki, kínozták meg előző nap, csak mert kapcsolatot 
tartottak a partizánokkal. 

A katasztrófa előjelei

Amikor a mieink elhagyták a falunkat, Sztorozsevojét, azonnal megjelent 
a német felderítés. Minden nap körbemotorozták az összes utcát, aztán, 
mintha mi se történt volna, pihenni tértek. 

Még most, évtizedek távlatából se tudom megmagyarázni, hogy tudták 
megértetni magukat a németekkel az utcabeli fiúk, akik között folyton ott 
lődörgött a két testvérem is, az átkozott fritzek mindenesetre valahogy 
rávették a kölyökhadat, hogy fogjanak nekik békát a kolhoz tavában. 
Így is történt, kisvártatva megjelentek a fiúk hatalmas vödröket cipelve, 
színültig jókora, kapálódzó jószágokkal. A németek ekkorra tüzet raktak 
az útfélen, majdnem a házunkkal átellenben. Nem láthattam, hogy készül 
az ínyencfalat a hosszúlábú varangyokból, amik minduntalan ki akartak 
ugrálni a keskeny bográcsból, mert nagyanyám egy óvatlan pillanatban 
tévedhetetlen mozdulattal kiemelt a kíváncsiskodó siserehadból, volt ott 
gyerek is, felnőtt is, hiába tiltakoztam kézzel-lábbal kétségbeesetten, be-
parancsolt a házba. Pazarul sikerülhetett a lakoma: a testvéreim ezúttal 
nem fukarkodtak a részletekkel, hogyan tömték magukba az ételt ezek a 
kiéhezett mindenevők. Akkor először nézhettük meg őket alaposan ilyen 
közelről, azelőtt csak az ellenséges pilótákat láttuk messziről, ahogy a 
doni átkelőt szétbombázták, és romhalmazzá lőtték a vadonatúj iskola 
emeletes téglaépületét meg a szülőotthont. Egyszóval, ezek a hansok és 
fritzek (nem is francia gourmandok) pillanatok alatt jó étvággyal elpusz-
tították az utolsó békacombot is a sóbálvánnyá meredt falubéliek szeme 
láttára, aztán elrobogtak valamerre a motorjaikon, éktelen benzinbűzt 
hagyva hátra. A finnyásabb szomszédok utálkozva, hányingerrel küsz-
ködve fordultak el a bennünket elborító barna pestis e dőzsölésétől, s 
köptek utánuk mindannyian, mintha összebeszéltek volna. Hozzáteszem, 
hogy a földijeim se az ínséges háborús években, se a háború utáni ször-
nyű években nem fanyalodtak volna arra, hogy békát egyenek (ahogy 
Solohov Feltört ugarjának hősei se tették, amikor békalábat találtak a 
Scsukar apó főzte kásában). Más a felfogásunk, mások a hagyománya-
ink. Jól mondta valaki: „Ami a németnek jó, az orosznak maga a halál”. 
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a vég a német katonákat, amiért azonban a fasiszták a mieinken álltak 
bosszút. Az történt, hogy amikor az ellenséges katonákkal megrakott, 
hosszú teherautókonvoj vonult a falu felé az országútról, „megszórta” 
őket jó párszor három „harmincnégyes”, amelyek ott, a kertjeinkbe ásták 
be magukat, és a német felderítés nem talált rájuk. A sikeres rajtaütés 
után a tankjaink sértetlenül elvonultak az erdőbe. 

A németek azonban kegyetlenül megtorolták az akciót az otthon levő 
idősebb, a  „nyakas” Moszkva alatt megsebesült férfiakon. Az egyik 
szomszédunkat, csak mert születésétől fogva koromfekete haja volt, „Zsi-
dó! Rohadt zsidó!” felkiáltással ráncigálták ki a földbe vájt bunkerből, és 
azonnal főbe lőtték. A többiekből kegyetlen kínzással próbáltak vallomást 
kicsikarni, még ha eszükbe se jutott ellenállást szervezni: ötágú csillagot 
metszettek ki a hátukból, elevenen lenyúzták róluk a bőrt, és, ha mégse 
vallottak, megölték őket.

Elgyötörten, kiéhezve, sárosan-piszkosan szállingóztak Masztyugino 
felé a mieink egyenként vagy csoportokba verődve, próbáltak kikevered-
ni a gyűrűből, hogy mielőbb megtalálják az utat a Donon túli menedék 
felé.  (Masztyugino különben az Osztrogozsi járás északi faluja, legelső 
lakói közül kerültek ki a híres voronyezsi lövészek – például Masztyuga 
Sztyepanov, akit már 1615-ben említ az Őrjárati napló –, akik nemcsak 
kiváló katonák, hanem jó gazdák, szorgos halászok is voltak.)

Éjszaka volt, s mire reggel lett, tüzérségi lövedékek alá kerül az egész 
falu: a Don túlpartjáról lőttek a mieink a menetre. Délben, megint csak 
a mieink, repülőről szórták ránk a bombát. Szörnyű látványt nyújtott az 
útpadka, ahogy próbáltunk teknősbéka módra átmászni rajta: felpuffadt 
holttestek, lótetemek, darabjaira hullott járművek, az érett rozs susogása, 
sebesültek és kimerülten összerogyott katonák fájdalmas hangja, ahogy 
egy korty vízért, egy falat kenyérért esedeznek. És közben mellettük az 
őrség dühöng. Pár lépésnyire volt a tanya, amelynek gazdája megszánt 
bennünket, és az egész pereputtyot befogadta.

Bábeli megszálló sereg

Körülöttünk a megszállók bábeli hangzavara sistergett. Volt itt német, 
magyar, olasz, román, szlovák, osztrák, finn (a Viking V. harckocsi-had-
osztály finn önkéntesei). Voltak köztük fogságba esett vöröskatonák, 
zsidó hadifoglyok, akiket, mint utóbb megtudtuk, a különlegesen kemény 
földmunkákra hurcoltak magukkal, ők ásták a mély lövészárkokat és 
tüzelőállásokat a partmenti hegyek mészkövében.

Az egyik udvarba légvédelmi ágyúval felszerelt harckocsit telepítettek. 
A német harckocsis egyre csak ott hetvenkedett a szájtáti gyereksereg 
előtt, hogy tudja lelőni az orosz repülőgépeket. Közben nekilátott, hogy 
tüzet rakjon a frissen vágott nedves gallyból. Benzint löttyintett rá, a láng 
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ülő fiúra. Pillanatok alatt lángba borult a ruhája, úgy rohant el mellettem, 
mintha lobogó fáklya lenne. A németek utolérték, eloltották a lángot, de 
a gyerek, akit a szomszédos Arhangelszkoje faluból űztek el a megszál-
lók, olyan súlyos égési sebeket szenvedett, hogy még éjszaka meghalt.  
A harckocsik mellett állomásozott a felderítő század álcázott teherau-
tókkal, irdatlan sok színes vezeték tekergett körös-körül a fákon meg 
a földön. Odafutott egyszer a hétéves Natasa, mit sem sejtve, be az 
autók közé. Odaszólt a német valamit a juhászkutyának, az meg neki a 
kislánynak, egy pillanat alatt fellökte, és belemart a fenekébe… (Natasa 
az elszenvedett sokkból sosem tudott kigyógyulni: a háború után elme-
gyógyintézetbe került, ott érte a halál.)              

De ez mind későbbi történet. Egyelőre másfajta képek úsznak előttem: 
fegyverek, gépkocsi-konvojok, rövidfarkú igáslovak, katonával megrakott 
teherautó-oszlopok. Képtelenség volt megszokni az állandó, bénító félel-
met. Mindannyian gyötrő várakozásban éltünk, majd csak megjönnek a 
mieink, és akkor hazatérhetünk, még ha minden porrá égett is. Nem volt 
nyugtunk se éjjel, se nappal. Különösen a sötétség volt ijesztő, amikor 
Voronyezs felé a távolban tűzvész világította meg az ég alját, innen a 
szomszédból, Sztorozsevóból meg az égő tanyák utolsó lobbanásait 
lehetett látni. Volt úgy, hogy a mennybolt a „katyusák” lövedékzáporá-
tól izzott, amint a szakadék mélyén elrejtett magyar lóistállót lőtték a 
sztorozsevói erdő tisztásáról. 

„Gyerünk, gyerünk!”

Kissé távolabb húzódott tőlünk a front, mi meg lassan berendezkedtünk 
a megszállás alatti életre: hol ez volt tilos, hol az. Le kellett aratnunk 
és beszolgáltatni a németeknek a búzát, a rozsot, miközben a szigorú 
felügyelet egy pillanatra sem lankadt, s olykor a mieink is lőttek a Don 
túlpartjáról. Templomba kellett járnunk, keresztet hordani a nyakunkban – 
a bátyám egyébként rájött, miként lehet német pénzdarabokból művészi 
kereszteket kalapálni. A németek parancsait a sztároszta közvetítette, 
akit még Sztorozsevóban jelöltek ki. Nagyon rendes ember volt, ráadásul 
megmentett egy csomó civilt meg katonát, úgyhogy a mieink végül nem 
lőtték le, amikor télen visszatértek.

Nekem, az ötéves gyereknek azonban az vésődött az emlékezetembe, 
hogyan jelent meg reggelenként (és miért nem este?) a házunk előtt a 
magyar csendőr. A sapkáján nevetséges kakastoll ékeskedett. Minden 
reggel kivonult a fogadására az egész pereputty, élén a nagyanyámmal 
(anyánk, Anna Fjodorovna, fiatal volt, ő mindig elrejtőzött). A csendőr 
kidülledt szemmel mutogatott a botjával, és ordított a bátyáimra: Gyerünk, 
gyerünk! És elhajtotta minden reggel Vaszilijt és Alekszejt, meg még vagy 
egy tucatnyi gyereket a kolhozistállóhoz, hogy mossák meg a lábukat a 
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kinek jutott eszébe, hogy ilyen szertartással „civilizálja” a sok kiéhezett, 
mezítlábas kölyköt? 

Én kimaradtam belőle, még túl kicsi voltam. Egyébként is malária 
gyötört. De bármennyire is gyenge voltam és rázott a hideg, minden 
reggel kiültem a küszöbre a napra, és irigykedve figyeltem a testvéreimet. 
Láttam, ahogy a csendőr az istálló hátuljánál lévő vályúhoz hajtja őket, 
aztán mindannyian vezényszóra felgyűrik a nadrágjuk szárát, lassan 
belemártják a kirepedezett, vérző talpukat a vízbe, de azonnal veszik is 
ki, nem bírják elviselni, ahogy belényilall a fájdalom. Közben kapkodják 
a fejüket, nehogy lecsapjon rájuk a csendőri fütykös. A „civilizációs” 
procedúra eredménye egy pillanat alatt semmibe foszlik: a fiúk azonnal 
bokáig merülnek az útmenti porba tisztára mosott lábukkal. A csendőr 
torokhangon kiadott vezényszóval véget vet a szertartásnak, s mintha ott 
se lett volna senki. Másnap reggel minden kezdődik újra…

Civilizáció, európai módra

Az istálló túloldalán, nevezzük díszbejáratnak, másféle kultúrprogram 
zajlott. Nincs az a könyv, ahol ezt megírták volna, úgyhogy elő kell venni 
a fantáziát. Az akkurátus és takarékos németek nyilván úgy vélték, hogy 
nyáron túl nagy fáradság lenne nyilvános vécét építeni, így aztán meg-
parancsolták a foglyoknak, hogy gyalulják le felül a lovak megkötésére 
való vastag oszlopokat (hogy meg lehessen kapaszkodni bennünk gug-
golás közben), így állítva elő az alkalmi katonavécéket. Nem túl eredeti 
megoldás, de legalább tágas. Nem holmi kétlyukas szűk faalkotmány, 
mint amit az orosz légvédelmiseknek tákolt össze Fedot Jevgrafics (Bo-
risz Vasziljev A hajnalok itt csendesek című regényében). Itt volt bőven 
hely, igaz, szigorú őrség is. A foglyok ürülékét viszont időről időre földdel 
hányták be.

De még csak nem is ez a lényeg. Látták volna, amint a katonasereg 
két párhuzamos sorban rátelepedett a kakasülőre, úgy, hogy majdnem 
összeért a fejük. Az egyik sor csupasz ülepe az istálló felé meredt, a 
másiké egyenesen a forgalmas országút felé. A tábori konyhától-e, vagy 
a sok összezabrált ételtől, netán egyszerűen csak lógni akartak egy kicsit, 
mindenesetre gyakran és hosszasan üldögéltek a „civilizációjuk” tetején.  
A németek az újságjaikba temetkeztek, az izgága taljánok végeérhetetlen 
melódiákat játszottak a szájharmónikájukon, csak a mogorva magyarok 
meg a dühös finnek fürkészték folyton a környéket, ellentétben a hanyag 
románokkal, akiket az égvilágon semmi nem érdekelt.

Ötéves korom ellenére, mindenre kíváncsi falusi kölyökként, megvolt a 
magamhoz való eszem, bár sok mindent nem értettem. De nyitva tartot-
tam a szemem, füleltem, elraktároztam, amit az arra járó öregemberek, 
feketébe öltözött öregasszonyok locsogtak, bőséggel szórva átkaikat 
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végezni a dolgunkat, ahogy ezek csinálták.  
Az ellenség nyilvános vécéje persze engem sokkal jobban foglalkozta-

tott, mint a felnőtteket. Az elejtett megjegyzésekből azonban kitaláltam, 
hogy ezúttal nem is a német lelkiismeretesség és takarékosság műkö-
dött, hanem az, hogy a fritzek minden bokor mögött partizánt sejtettek. 
Ezért még nagydolgukra is csapatostul mentek, félretéve egymás iránti 
ellenszenvüket, pedig a németek, magyarok és olaszok éppúgy ki nem 
állhatták a románokat és szlovákokat, mint fordítva. 

Telt múlt az idő. Őszre a megszállók áthajtottak bennünket 
Masztyuginóból Voronyezs megye egy másik falujába, Szkupaja 
Potudanyba. Ásványhiány miatt egymás után kezdtek el lötyögni és kipo-
tyogni a tejfogaim. Egykorú társaim közül jónéhányan még a zápfogukat 
is egy életre elveszítették. Ettől engem anyám még meg tudott menteni, 
mert hol csellel, hol erőszakkal, de mégiscsak bekente rézgáliccal az 
ínyemet, hiába ordítottam, mint a fába szorult féreg.     

Később Ukolovóba kerültünk, ahol két másik családdal osztottunk meg 
egy nagy tanyát, amit elhagytak a gazdái is, a németek is. A házigazdák 
egy hatalmas, még ki se hűlt kemencét hagytak ránk, a németek meg egy 
rogyásig feldíszített karácsonyfát. Nyilván annyira berezeltek, hogy – a 
gyereksereg nagy örömére –, még ezt a csodát se érkeztek magukkal 
vinni.    

Hívatlan vendégek – szalmakalucsniban

1943 elején egyre gyakrabban láthattuk, miként fordul ellenkezőjébe a 
legendás német rend. Szánalmas látványt nyújtottak a németek, magya-
rok, olaszok, amint a mieink kifüstölték őket a jó meleg fedezékből meg 
fakunyhókból, ki a fagyra meg a szélbe. Ilyen visszavonulási jeleneteket 
később nem is láttam, se filmekben, se a sztálingrádi haditudósítások 
dokumentum-felvételein. Lehet, hogy amit mi láttunk, nem volt olyan 
grandiózus esemény, de mint látvány, annál inkább megfogott.

Néhány hónappal az előtt, az előző nyáron még úgy tűnt, hogy a hitle-
rista sereg rettenthetetlen, legyőzhetetlen, megállíthatatlan: napbarnított 
arcukon kivillant a hófehér fog, a katonazubbony ujja felgyűrve, öblös 
hangon énekelnek, ahogy halad a végeláthatatlan autókonvoj. Most 
nem lehetett rájuk ismerni. Magányosan vagy csapatokban hömpölyög a 
szótlan tömeg Nyugat felé, könnyű köpenyükre sebtében felkapott-rabolt 
pokrócot, színes pulóvereket kötöztek, egymás tetejére húzták a nadrá-
gokat, a lábukon meg, a vasalt katonacsizmára-bakancsra szalmából 
font kalucsnit erősítettek. És még valami, amit egyetlen filmhíradó se 
mutatott: az övükön kék színű, zománcozott, katonai csajkára emlékez-
tető fűtőalkalmatosság lógott, egérürülékhez hasonló fűtőanyaggal töltve 
– erőltetett menetben ezzel tudták kezüket-gyomrukat melegen tartani. 
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elgémberedett tagjaikat, szuronyos puskájukra támaszkodtak, mintha 
síbot lenne.

Akkor senki se tudta volna meg, hogy a sztálingrádi csata veszte-
seit látjuk, ha meg nem jelentek volna éjszakánként az U-2-es gépek 
Szkupaja Potudany felett, hogy röpcédulán adják hírül: „Kedves testvé-
reim! Hamarosan végleg felszabadítunk benneteket a német fasiszta iga 
alól…” – olvasta fel a felnőtteknek az egyikről írástudó bátyám ki tudja 
hányadszor. 

A testvéreimet és társaikat, akiket a háború alatt az utca nevelt, erővel 
se lehetett benn tartani a házban. Szinte vadásztak a lemaradó meg-
szállókra: hátulról rájuk támadtak, elgáncsolták őket, és eldobták vagy 
elszedték a puskájukat. És míg a katona kikecmeregett a hóbuckából, 
átkutatták a táskáját, a gázálarc tokját, a zsebét, hol csokoládét, cukrot, 
hol egy konzervet találtak benne. Az is előfordult, hogy egy vagy több 
magyar esett be hozzánk a házba a hidegről. Ez alatt a pár hónap alatt 
az orosz szókincsük nemcsak észrevehetően gyarapodott, de megvál-
tozott a hanglejtésük is. Míg azelőtt követelő hangon hadarták: „Schnell, 
schnell!” „Tojást, tejet, kenyeret” – most siránkozva gajdolták: „Hitler 
kaputt! Sztálin harasó! Rusz Iván Harasó!” Most se megy ki a fejemből a 
csasztuska, amit azelőtt, Szkupaja Potudanyban a megszállók képesek 
voltak éjjel-nappal nyúzni a patefonjukon: 

Ahogy Sztálin húzza,
Tyimosenko ropja.
A két szovjet marha
Minden orosz atyja.

Ennek vége, az átfagyott és tetvektől hemzsegő fritzek zavartan hú-
zódnak egyre közelebb a kemencéhez, beledobálják a bűzlő ingüket, 
gatyájukat (ezt a makacs bűzt aztán sokáig nem lehet kiszellőztetni). 
Ehhez foghatót se láttak később se a felnőttek, se a gyerekek. 

Az asszonyok megszánták ezeket a szerencsétleneket, én is, mint 
gyerek, sajnáltam őket. Bezzeg a bátyám, Alekszej: benne még frissen 
élt a sérelem. Egyszer, még Szkupaja Potudanyban egy magyar kato-
na nyájasan hívta közelebb Alekszejt és a barátját, Ványát – „Komm, 
komm!”, és amikor odaértek elé, ököllel behúzott nekik egyet, és már 
nyúlt is a pisztolytáskájához. A bátyám hetekig feldagadt képpel járt, és 
alig forgott a nyelve. 

A hívatlan vendégeknek azonban nem volt sokáig maradásuk a meleg 
kunyhóban, mert ott voltak a nyomukban sítalpaikon a vöröskatonák.  
A mieink is megváltoztak, de jó irányban: ők is láthatóan belefáradtak 
a szakadatlan harcba, az ellenség üldözésébe, de most jó volt rá nézni 
egyenruhájukra, büszke tartásukra, kipirult arcukra, bekecset, vattanadrá-
got viseltek.  Igazi győztesek! Örömünknek nem volt se vége, se hossza. 
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Évekkel később felháborodva hallgattam, amint a németek, a csehek, 
a magyarok, és nyomukban az orosz újságírók is, azt firtatták, mennyi 
olajat-pakurát hagytak maguk mögött a kelet-európai volt szocialista or-
szágokban állomásozó honfitársaink az elhagyott szovjet laktanyákban, 
hogy hemzsegtek a poloskák a tiszti lakásokban. Kedvem lett volna 
felkiáltani: „Édes uraim! De rövid a memóriájuk! Jöjjenek ide hozzánk, 
Sztorozsevóba, itt aztán megláthatják és lefilmezhetik, mit hagytak ma-
guk után apáik és nagyapáik! Ott vannak a kertekben, a házak ablaka 
alatt meg a faluszélen az ártatlan falusiak sírhantjai, akiket csak gyanú-
sítottak azzal, hogy szimpatizálnak a partizánokkal, aztán ott van a sok 
száz gyerek és kamasz, akik alatt aknák-lövedékek robbantak fel, még 
többen vannak, akik megvakultak vagy karjukat-lábukat vesztették el – az 
önök honfitársai, rokonai közreműködésével!”

[…] Kinek a parancsát hajtották végre a magyar hóhérok, akik a német-
fasiszta zászlók alatt harcolva ütötték-verték az öregeket és gyerekeket? 
Ki kényszerítette ott nálunk, Szkupaja Potudanyban őket, hogy magukból 
kikelve pofozzák a kiskorú bátyámat, majd pisztolyt fogjanak rá? Senki! 
Önkéntes barbárok ezek, a civilizált Európa küldöncei! Saját akaratukból 
követtek el mindent, nem mások parancsára. Felsorolni se lehet akár 
csak azokat a szörnyűségeket, amiket a mi falunkban követtek el! Fel-
sorolni is képtelenség az összes gaztettet, amiket a magyar megszállók 
az országban elkövettek 1941-től 1945-ig!   

Apánk, Pavel Jefimvics élve és egészségesen tért vissza a Sarkkörön 
túlról, ahol a finnekkel harcolt. Vaszilij bátyám viszont elvesztette fél 
szemét, pedig nem járt a fronton, „csak” a barátjával játszott: kipróbálták, 
hogy lehet puskacsőből puskacsőbe lőni a zsákmányolt fegyverrel. A ze-
nei és rajztehetséggel megáldott, szép szál gyerek egész életében nem 
találta a helyét testi hibája miatt. Alekszej bátyám óvatosabb és szófoga-
dóbb volt, ő épen maradt. Én az ínséges 1946-os esztendőben sérültem 
meg. Halat sütöttem a Don partján, félrehúzódva a többiektől. Egyetlen 
egy, féltenyérnyi halat fogtam a folyóban, azt sütögettem, és már benne 
is éreztem a számban mennyei ízét. Ekkor azonban, az egyik társam, 
akit Furéjnak csúfoltunk (Surik volt a neve), gyerekes hülyéskedésből, mit 
sem törődve a következményekkel, belehajított egy gyalogsági gránát-
hüvelyt a tűzbe, amiben még volt robbanóanyag. Egy hatalmas szilánk a 
térdemet sebesítette meg, néhány kisebb pedig eltörte a bal kezem ujjait. 
Szerencsére és meglepetésemre, a szemem épen maradt. 

A sérülést még most, sok év múltán is érzem, különösen ha rossz az 
idő. 2009 márciusában kérésemre megröntgenezték, kiderült, hogy a 
törött ujjakban benne maradt néhány szilánk, csak néhány jött ki magától 
mindjárt a sebesülés után. Évtizedek óta sajog a bal kezem, nem tudom 
behajlítani rajta az ujjakat, de nem az öregségtől, hisz a jobb kezemen 
rendben minden ujj.
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nagyon nagy ünnep, így aztán a velem egykorú, utcabeli gyerekek el-
határozták, hogy tűzijátékot rendeznek erre az alkalomra. Jól belakmá-
roztak (kiéhezett volt mindegyik) az apró, még éretlen zöld almából, és 
teletömték lövedékkel a fasiszták által hátrahagyott ágyúkat (volt bőven 
ebből is, abból is minden falusi kertben). A fegyverzárat a németek, ter-
mészetesen, visszavonulás előtt megsemmisítették. Az ágyú alkatrészeit 
alaposan megszerelték a gondos gyerekkezek, nehogy a zaj megijessze  
a szülőket, majd tüzet raktak, köréje ültek, és várták a lövést. Kisvártat-
va el is dördült a lövés, akkora erővel, hogy mind az öten jó messzire 
repültek. Kirohantam a robbanás hangjára. A megemésztetlen zöldalma-
darabok: ez a kép maradt meg legjobban az emlékezetemben, ahogy 
megláttam a szilánkoktól szétroncsolt testek maradványait. 

És hány ilyen kíváncsi gyerek volt, és hány felnőtt, akik ilyen (több-
nyire az ellenségtől származó) halálos ajándékokra leltek, amelyeket a 
vízmosás még ma is felszínre hoz a szakadékokban és a lejtőkön. A rob-
banások nem szűnnek ma sem, legalábbis egészen 1993-ig előfordultak, 
amikor jártam utoljára Sztorozsevóban. Itt jegyzem meg, hogy a falunk-
ban sem a lakosok, sem a lakóépületek száma nem éri el a háború előtti 
szintet: nincs munkáskéz, nincs férfikéz – a háború elnyelte legtöbbjüket.

Óriási ára volt…

Nemcsak a védelmi vonal húzódott a mi falunkon keresztül, hanem itt 
alakították ki a kulcsfontosságú sztorozsevói hídfőállást is, ahonnan a 
Vörös Hadsereg egységei 1942–43-ban az ellentámadást elindították. 
Sztorozsevo többször is gazdát cserélt, így a környékbeli mezők, külö-
nösen kelet felől, tele voltak kilőtt tankokkal (sajnos, szovjetből volt több). 
A kertekben ott maradtak a német fegyverek, amelyekből a szovjet tan-
kokat és a támadó katonákat lőtték. A talaj több méter mélyen aknákkal, 
lövedékekkel és más robbanóanyagokkal volt tele évekig. Most is meg 
tudnám mutatni az utászoknak, hol volt a kertünkben elásva az akna. 
Még ma is ott vannak a németek által mindenfelé hátrahagyott gránát-
tölcsérek, sáncok, fedezékek, végtelenbe nyúló lövészárkok, mészfalba 
vájt tüzelőállások a doni védelmi vonal felett: még ma sem fedte be őket 
a föld, nem nőtte be a fű.

Óriási ára volt Sztorozsevo felszabadításának. Nagyon sok honvédő 
katona elesett itt, a volt Szovjetunió minden részéből, minden nemzeti-
ségéből. Sztorozsevótól délre, hét kilométerre, Szeljavnojéban például 
Csolponbaj Tulebergyijev, a Szovjetunió Hőse tiszteletére állítottak em-
lékművet: a kirgiz harcos saját testével takarta el az ellenséges föld-fa 
erőd lőrését, amelyből a 160-as lövészhadosztály katonáit kezdte lőni 
az német gépfegyver: „…Augusztus 6-ra virradó éjjel a 11 harcosból 
álló osztag heves géppuska- és aknatűzben, csónakon átkelt a Don 
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A nyílt terepviszonyok miatt azonban 30 méternél jobban nem tudták 
megközelíteni az ellenséges tűzfészket. Csolponbaj jelentkezett, hogy 
végrehajtja az akciót. Sikerült olyan közel kúsznia, hogy csak 4-5 méter 
választotta el a tüzelőállástól. Amikor a jobb vállán lövést kapott, s a 
gránátkészlete fogytán volt, testével rávetette magát a lőrésre, és néhány 
percre elhallgattatta a géppuska-sorozatot. Ez a néhány perc társainak 
elég volt arra, hogy megsemmisítsék a géppuskaállást, és elfoglalják a 
stratégiai fontosságú pontot.”

Mindez akkortájt történhetett, amikor a megszállók épp ki akartak ker-
getni bennünket otthonainkból. Csolponbaj önfeláldozó tettéről azonban 
csak jóval később, az iskolában és az egyetemen szereztem tudomást, 
amikor Tulenbergyijev földijei Szeljavnojéba látogattak.

Idegenek a házunkban

Rég nincs már az élők között nagyanyám, Marija Sztyepanovna, visz-
szaemlékezéseim egyik legfontosabb szereplője. A megszállás első 
napjaiban kétségbeesett párharcokat vívott a felfegyverzett magyarok-
kal, akiknek, miután a házunkba betörtek, az első dolguk az volt, hogy 
rávetették magukat a kemencére, amiben mindig sült vagy főtt valami. 
Nagyanyám, apró, törékeny asszony, „Majd én, majd én” felkiáltás kísé-
retében, egy vakmerő mozdulattal félretolta a saját nyelvükön karattyoló, 
nemkívánatos vendégeket, akik már markoltak is bele a még félig sült 
kenyérbe és tömték a szájukba, azon melegében. Nagyanyámnak időn-
ként sikerült egy hirtelen stratégiai manőverrel hamut kotornia a fazékra, 
és ily módon megmentenie az ételt még éhesebb unokáinak. Az idegenek 
látogatásait utóbb megpróbáltuk nevetéssel elütni, de sose sikerült, az 
idegfeszültség erősebbnek bizonyult. Büszkék voltunk nagyanyánkra, 
de szólni nem mertünk. 

Egyszer váratlan dolog történt: felfegyverzett fiatal katonák zajos 
csapata tört be a házunkba, és minden további nélkül letelepedtek a 
hosszú családi asztal mellé, kikapva a kemencéből nagyanyám frissen 
sült mézeskalácsát (láljuskának hívták a mi falunkban). A rögtönzött ebéd 
igen változatos fogásokból állt: parasztoktól zsákmányolt tojás, tej, aludt 
tej, sült vagy főtt hal, vagy más egyszerű étel. A magyarok, mint minden 
más európai kultúrnép, falt mindent válogatás nélkül, vedelte hozzá a 
vizet. Mindehhez rettenetes lárma és zsivaj, amihez mi végképp nem 
voltunk hozzászokva. Aztán hirtelen csend támadt, mintha láthatatlan 
karmester intett volna: egy vagy több katona felemeli a lábát, és olyan 
sorozatot szellent, mintha géppuskából lőtték volna – mire a többiek 
„homéri” kacajra fakadnak. Így mulatott az idegen sereg az asztalunknál, 
a ház legszentebb helyén. Nem állítom, hogy a mieink szentek, a falubéli 
férfiak is követtek el illetlenségeket, de csak részegen vagy betegen… 
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mozdult a lakomázók mellől. Naivan úgy hitte, ha „őrt áll”, képes megóvni 
a családi jószágot. Amikor jóllakott a féktelen horda, telebüdösítve és 
telefüstölve a házat, otthagytak csapot-papot, még csak búcsút se intve 
a döbbenten álló házigazdáknak…

Nincs már életben se anyám, se apám, se a testvéreim. Én is be-
töltöttem már a hetvenet. De emlékezetem felszínre hozza azt a sok 
borzalmat, amit át kellett élnünk. Apám 1944-ben esett el, London 
bombázásakor, anyám két évvel a háború vége után halt meg: az utolsó 
pillanatig várta apámat, reménykedett, hogy visszatér. Sokat sírt, miköz-
ben újraolvasta apám leveleit. Odatettük mellé a leveleket a koporsójába 
– ahogy ő maga kérte…  

II. rész

1993–2011
Sztorozsevoje – Voronyezs – Poltava

Miután megjelent néhány részlet gyerekkori háborús emlékeimből, isme-
rőseim, kollégáim egyszer csak kételkedni kezdtek, mennyire hitelesek 
a felidézett epizódok: „hogy tudhat egy ötéves kölyök a harckocsi-állá-
sokról, méghozzá „harmincnégyesekről”? – faggattak kitartóan. Pedig 
egy ötéves már elég sok mindent fel tud fogni. Azon a szörnyű éjszakán 
otthon már nem voltunk biztonságban. Anyám kézen fogott bennünket, 
a testvéreimet meg engem, és lementünk éjszakára a közös óvóhelyre. 
Képtelenség volt elaludni, állandóan lőttek. Ébren töltötte az éjszakát 
öreg és fiatal. „A mieink lőnek! Biztos, hogy azok!” –  magyarázta az ott 
lévőknek a frontharcos tekintély, Mitrofan Tyunyin (súlyosan megsebesült 
Moszkva alatt egy repeszszilánktól). Félelemtől bénultan, baljós előér-
zettel figyeltük a történteket. Ugyanezt a Mitrofan Tyunyint puskatussal 
verték ki a magyarok az óvóhelyről a gyerekek szeme láttára, és a 
fegyvert nekiszegezve hajtották ki a falu szélére – pedig csak mankóval 
tudott járni –, és a végsőkig elgyengült embereket belekergették a mere-
dek szakadékba. Sosem tudtuk meg, miként sikerült életben maradnia. 
A felnőttek szerint a megszállók tudatosan választották ki áldozatukat: 
azonnal lelőtték például, ha valakit zsidónak néztek, mint a napbarnította 
Lázár apót… Akárhogyan is, 1943 télutója ott, Ukolovóban, kíméletlenül 
megedzette a leggyengébb gyereket is.

„A mieink, Istenem, itt vannak a mieink!”   

Mintha bombariadó lenne, úgy ugrottunk fel mindannyian azon a feb-
ruári éjszakán, amikor meghallottuk a semmi jóval nem kecsegtető, 
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az egész gyerekhad: csakis a szökésben lévő magyarok lehetnek! Ám 
ekkor az ajtó mögül ismerős szavak hangzottak fel: „Ne féljetek, nem 
az ellenség, nyissatok ajtót!” Mindannyian örömujjongásba törtünk ki: 
„A mieink, Istenem, itt vannak végre!” Ezt hajtogattuk volna a végtelen-
ségig, ha meg nem szólal a rangidős: „Egy kis víz kellene, meg jó lenne 
pihenni!” Nagyanyám térült-fordult, vízzel kínálta őket, ülőhelyet csinált. 
A testvéreim, Vászja meg Ljosa, hozták a bögréjüket, de a katonáknak 
volt miből inniuk. Észrevettek engem is, ahogy mereven bámulom őket. 
Az egyik szótlanul ölbe vett: a saját gyereke járhatott az eszébe. Vagy 
azok, akiket a hátországban hagytak, netán a front túloldalán? Egy darab 
cukrot vett elő, és a markomba nyomta. Nyilván nem tudta mire vélni, 
miért is nem kapja be ez a csontsovány kölyök a ritka csemegét. Nem 
éhes, vagy szégyellős? Pedig egészen másról volt szó. Az történt, hogy 
előző nap az egész család teleette magát főtt pacallal meg belsőséggel: 
a németek levágták a falubéliektől zabrált tehenet, a húst megtartották 
maguknak, a belsőségeket meg kidobták a hóba. A felnőttek kimond-
hatatlanul megörültek az ünnepi eledelnek, nagy lakomát csaptak. Én 
is jócskán ettem belőle, azazhogy, inkább csak nyeltem a rágós ételt 
(tejfogam alig maradt, a csontfogak még nem nőttek ki). Messziről áradt 
belőlem a förtelmes bűz. Ráadásul a bátyáim is egész este csúfoltak: 
„Na, Pocak – ez volt sokáig a becenevem – , jól teletömted a bendődet! 
Máskor ne zabálj annyit!” Pedig nem is zabáltam tele magam. Az viszont 
tény, hogy nem volt maradásom a vendég ölében, gyorsan lemásztam. 
Még épp időben… 

Ki látta a kanalat? 

Ekkorra már egyébként is eléggé tartózkodó lettem a katonákkal 
szemben, a mieinkkel is, az idegenekkel is. Azzal kezdődött, hogy még 
negyvenkettő májusában megjelent egy reggel a portánkon egy egész 
csapat vöröskatona. Anyám és nagyanyám szó nélkül asztalhoz ültették 
őket, kínálták őket azzal, amink volt. Amikor jóllaktak, megköszönték az 
ételt, és indultak kifelé az udvarra. Persze nekem is épp akkor támadt 
ehetnékem. Helyet szorítottak az asztalszélen, és elém raktak egy 
tányér kását. Keresem a kiskanalam, sehol. Nem valami agyonrágott, 
fából faragott darab volt, hanem igazi fémkanál, apámtól kaptam, mielőtt 
elindult a frontra. Rákezdtem a bömbölést, mint a fába szorult féreg. Jól 
bevált módszer, bármikor bármit elértem vele: több figyelmet, jó szót, 
ajándékot, vagy megbocsátották a csínytevésemet. De most ez sem 
segített, a kanál nem került elő. Nincs sehol, se az asztalon, se az asztal 
alatt, se a pad alatt. Nagyanyám kiszalad a katonákhoz. A parancsnok 
sorba állítja a katonákat, mielőtt még végigszívták volna a cigarettájukat: 
„Ki látta a kanalat?” A sorban állók kiforgatják a zsebüket, nyúlnak a 
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hol elfehéredve a szégyentől, előhúzza a kapcájából a kincsemet, azzal 
mentegetve magát, hogy végképp nem volt mivel ennie útközben. Anyám 
fakanalat ad neki helyette, nekem meg lekever egy nyaklevest. 

Sértődötten, szipogva folytatom az evést, majd’ lenyelem közben a 
kanalat is, üres tekintettel nézem a távozó katonákat. Jóval később ébred 
bennem szégyenérzet és bűntudat, de örökre megmarad. Csakhogy a 
parasztgyerekek az anyatejjel szívják magukba azt a fogalmat, hogy 
ami az övék, az az övék: saját kanala meg aztán végképp mindenkinek 
volt, és ezt mindenki tiszteletbe is tartotta, még a családokon belül se 
cserélgették. Sőt, ha mégis előfordult, büntetés járt érte, ahogy nálunk is. 

A fegyveres

Mielőtt evakuáltak volna bennünket Sztorozsevojéból, gyakran megfor-
dult a házunkban egy különös vendég, egy csehszlovák katona. Mint 
utóbb kiderült, a cseheknek semmi köze nem volt ehhez, szlovákok har-
coltak abban a különös egyenruhában. A szüleim nem is kérdezősködtek 
különösebben, cseh volt-e vagy szlovák, ők még az oroszokat meg az 
ukránokat se nagyon különböztették meg, nem is volt erre szükség. Ezt 
a csehszlovákot viszont sehogy se tudták ellenségként kezelni – nem 
úgy, mint a magyart vagy a németet –, pedig ez is szuronyos puskával 
járt. Csakhogy ő már a küszöbről külön köszönt mindenkinek, fülig érő 
szájjal, nem hagyta ki szerény személyemet se, amint anyám szoknyája 
mögül kíváncsiskodtam. Csak miután végzett e szinte szertartássá vált 
üdvözléssel, akkor fordult oda a fő-gazdaasszonyhoz, a nagyanyámhoz. 
Nagyon érdekelték a kakasokkal hímzett, házilag szőtt vászonkendők. 
Nagyanyám be is vezette a másik szobába (persze, nekem is ott kel-
lett lábatlankodnom), és egyre csak nézegették-rakosgatták órákon át 
(legalábbis nekem hosszú időnek tűnt) a családi nagyládában őrzött 
abroszokat, kendőket, törölközőket, ikonterítőket, kéztörlőket, mintha 
mindegyiken elvarázsolt paradicsommadarak, állatfigurák és a mife-
lénk rózsának mondott mályvák lettek volna. Nem értettem, mitől övezi 
akkora figyelem ezeket az egyszerű figurákat – én nem láttam bennük 
(akkor!) semmi titokzatosat, a katonának viszont nyilván eszébe idézte 
távoli otthonát. Nagyanyámat teljesen levette lábáról ezzel a kitüntető 
érdeklődéssel, csak mondta a magáét gesztikulálva, külön elmagyarázott 
minden mintát neki. A csehszlovák meg csak hallgatott, elragadtatottan 
mosolygott, elismerően csettintgetett a nyelvével. A derék Svejk földijé-
nek semmi kedve se volt otthagyni a jólelkű orosz öregasszonyt, akinél 
nyugalomra talált. De lejárt a kimenője, indulnia kellett, kezdődött a 
hosszas búcsúzkodás. Nagyanyám hálálkodva eltette a pénzt – jól jön a 
siserehadnak –, amit kapott a „pan”-tól (fogalmam se volt, honnan jutott 
eszébe hirtelen így szólítani). Nem gondolta, hogy néhány óra múlva 
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7az összes vagyonát kénytelen lesz otthagyni ő is, akárcsak a falu többi 

lakója –, hogy barbár betolakodók kaparintják meg.

Maruszja udvarlója

Még negyvenkettő késő őszén történt, az evakuáció alatt, amikor még 
Szkupaja Potudanyba voltunk beszállásolva egy nagy tanyába. Törve-
zúzva ront be a magyar, és durván káromkodva, hadonászva követeli 
vissza az ajándékokat: hagymát, lisztet, sót, bőrdarabot (stratégiai fon-
tosságú áru háborús időkben a cipő kibélelésére!) – merthogy ezt mind 
idehordta alkalmi jegyesének, a háziasszony leányának (mit sem törődve 
a háború törvényeivel). Nem volt nehéz kitalálni (még nekünk, gyerekek-
nek se), mivel bosszantotta fel ez a perszóna a gavallérját, mindenesetre 
amikor a pórul járt udvarló visszakapta az igencsak megfogyatkozott 
javakat, úgy bevágta maga mögött az ajtót, hogy még a ház is belere-
megett. Ez a Maruszja amúgy tényleg alávaló nőszemély volt, finoman 
fogalmazva. A só ekkoriban elképzelhetetlenül nagy kincs volt, különösen 
nekünk, betelepítetteknek. Ő meg fogta a sótartót, és minden evés után 
eldugta a láda alá vagy más rejtekhelyre. Vászja viszont, a testvérem 
(Lermontovnak csúfolták az iskolában, mert folyton szavalt-verselt volna, 
akár volt hallgatósága, akár nem) – bár tudta jól, hogy nem szabad a má-
séhoz nyúlni –, nem bírt magával, és amikor a háziak nem voltak otthon, 
elcsent egy kicsit a sóból, és visszatette a rejtekhelyre. A két asszony 
azonban csakhamar rájött, hogy valami nincs rendben, de anyánkkal 
nem akartak vitába keveredni. Nyilván, még bizonyítékot gyűjtöttek. Én 
voltam persze az egyedüli szóba jöhető tanú, a leggyengébb láncszem 
(különben is ritkán mentem ki a házból), ezért Maruszja engem környéke-
zett meg. Mézes-mázos szavakkal puhatolódzott, finom falatokkal próbált 
lekenyerezni, duruzsolt a fülembe, még mondókákkal is próbált levenni a 
lábamról. Képtelen voltam ellenállni. Amint a szüleim kitették a lábukat, 
gondolkodás nélkül feladtam a bátyáimat, mintha nem ők lettek volna, 
akik mindent megosztottak velem, amit elcsentek, kenyeret, krumplit, sót, 
ami különösen kellett a csontjaim, fogaim erősödéséhez. Még az se jutott 
eszembe, mekkora pofonokat kapok majd a nagyoktól a fecsegésemért. 
A csalódott Imre aztán – így hívták a feldühödött magyart –, akaratlanul 
is igazságot szolgáltatott Maruszja megleckéztetésével. Imrével amúgy 
semmi bajunk nem volt, sokszor előfordult, hogy kisüstitől felhevülten, 
Maruszja főztjétől jóllakottan, kiterítette az asztalon a családi fényképeit, 
mutogatta a gyerekeit anyámnak is, ha ott volt, és beszélt megállíthatatla-
nul a maga nyelvén. Néha engem is ölbe vett (a háború őt is elszakította 
övéitől), csokival kényeztetett, de a fejemet nem simogatta. Nyilván, ez 
a magyaroknál nem szokás, nem tudom. Mindenesetre, miután nagy 
dérrel-dúrral odahagyta szíve hölgyét, végleg eltűnt a szemünk elől. De 
az emlékkép megmaradt róla. 
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8 Hosszú út hazafelé

[…] A megszállók egyre tovább hajtották a helyi lakosokat, egyre mé-
lyebbre a hátországban. Mi ott ragadtunk Ukolovóban, ahol szerencsére 
véget is ért kényszerű vándorlásunk. Utolértek bennünket is a mieink, 
és felszabadítottak. Azon nyomban sürgés-forgás támadt, nekiláttunk 
a készülődésnek: „csak minél előbb érnénk már haza” – hajtogattuk 
egyre. A férfiak, hihetetlen leleménnyel, szekeret ácsoltak, a két nagy-
testvérem ez elé akarta befogni a tehenünket, Zorkát. Máig nem értem, 
miért nem vitték el a megszállók ezt a szegény jószágot is, talán így 
akarták bebiztosítani, hogy életben maradjanak a leendő rabok. Az is 
igaz, hogy a Zorkára nehezen lehetett volna ráfanyalodni: horpasza la-
pos, csontsovány, a szőrére rászáradt a mocsok, még a bőrét se tudják 
használni – egyszóval, bármennyire is imádták a gőzölgő friss tejet a 
magyarok is, a németek is (sokszor maguk ültek oda a tehén tőgyéhez, 
telefejni a vödrüket vagy csajkájukat), egyetlen táplálékforrásunkat, Zor-
kát – nagyanyám legnagyobb örömére – békén hagyták. 

Pedig volt mitől tartani. A magyarok, osztrákok, sőt, a maguknak való, 
csendes finnek is, felgyűrt ingujjal vadászták a libákat, tyúkokat, bárá-
nyokat, malacokat, borjakat, amelyek ugyanúgy egy pillanat alatt fedél 
nélkül maradtak, mint ahogy gazdáik is. Ha egy kutya csaholva próbált 
volna a jószágok védelmére kelni, a nyugati civilizáció e gőgös képviselői 
azonnal lelőtték. Mint a mi házőrzőnket, Dámkát is. Pedig igazán békés 
állat volt, engem is csak akkor kapott el egyszer: túl közel merészkedtem 
hozzá, amikor épp evett – hiába pöröltek velem a bátyáim, hogy „már 
megmondtuk százszor, Pocak, ne dugd oda az orrod, ahol nincs semmi 
keresnivalód”.

Ebben a pánikhelyzetben leginkább Jevdokija Tyihonovna találta fel 
magát (a fiatal kora ellenére már több unokája volt). Remek szervező 
tehetségnek bizonyult, amúgy is jól fel volt vágva a nyelve: hol itt, hol 
ott bukkant fel apró termetével, koratavasztól őszig pörölt, ha egy szom-
széd a veteményesét akarta megdézsmálni. Most nagyon is kellett, 
hogy valaki ellentmondást nem tűrő utasításokat adjon: „Mariha, Nyurka 
(ezt anyáméknak), a kicsiket egyelőre zárjátok be a házba!” „Vászka 
(ezt a testvéremnek), szaladj az istállóba, fogd be a lovat a szekér elé!” 
Vászkának hívták az ő unokáját is, kebelbarátom volt, nálam jóval virgon-
cabb, amúgy is kalandosabb „háborús karrierje” kerekedett. Ugyanolyan 
magyar gránátszilánk sebesítette meg, mint az én kezemet, csakhogy 
őt az oldalán érte, és ott is maradt egy lyuk a bordái közt, simán bele 
lehetett dugni az ujjunkat, csak egy vékony hártya takarta el a tüdejét. 
Ami a legérdekesebb, később, amikor katonakorba cseperedett, a testvéri 
szocialista Magyarországon szolgált. 

Jevdokija Tyihonovna vezényletével tehát megrakták a szekereket, 
az aprónépet az anyák, nagytestvérek vették ölbe. Így indult a menet a 
mellékutcákon át az országút felé, amelyet épp aznap reggel árasztott 
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9el a harckocsik fedezetében érkező második német motoros- és gyalo-

gosszázad, akiket az öreg Malovecskina kenyérrel-sóval fogadott. Ez az 
árulás sokáig nem merült feledésbe, még az unokáján, a velem egykorú 
Vologyán is rajta volt a szégyenbélyeg… A mi Vászkánk útközben annyira 
megszerette a gondjaira bízott lovat, Orlikot, hogy egy pillanatra se tágí-
tott mellőle. De nem sokáig dédelgethette: itatáskor kinézte magának egy 
átkozott magyar is, kitépte a kantárt Vászka kezéből, és elszáguldott vele.

 

A testvéreim

Zorkát, a tehenünket meg tudtuk menteni. A testvéreim még indulás 
előtt megpróbálták kicsit felhízlalni, „szereztek” neki szénát, adtak neki 
abrakot, tököt, amit a nagyanyám kapott cserébe az anyám által kötött 
kesztyűkért, harisnyákért, sőt még a családi ezermester, Vászja által 
font bocskor is erre a sorsa jutott. Hadd mondjak itt egy pár szót róluk. 
Teljesen más alkatú gyerekek voltak, ami teljesen eltérően mutatkozott 
meg a rendkívüli körülmények közt. Alekszej minden reggel, noszogatás 
nélkül indult alamizsnát gyűjteni. Igazi színészként játszotta a szerepét: 
megindító történeteket talált ki a családja balsorsáról, ontotta hozzá 
bőségesen a könnyeit, folyt az orrából a takony (elnézést, de így volt – 
nem volt túl nagy orra, mégis Csőrös Varjúnak csúfolták, meg voronyezsi 
szélhámosnak). Késő este tért haza, gazdag zsákmánnyal megrakodva: 
leginkább egy-egy darab kenyér, kukoricalepény, krumpli volt az ado-
mány, pedig konkurense is volt bőven. Vászjáról már említettem, mennyi 
mindenhez értett: tudott keresztet kalapálni német aprópénzből, megta-
nult cipőt javítani, megreparálta a falusi órákat, a kakukkosat is. Már az 
evakuáció előtt híre kelt, micsoda kemenceépítő mester, ikonmásoló, sőt 
balalajkajavító. Koldulni viszont csak egyszer volt hajlandó: túlságosan 
büszke volt ehhez, vagy lelkiismeretfurdalása volt – nem is tudom. Min-
denesetre akkor egyszer elindult alamizsnáért, de csak állt egy fa alatt, 
nem volt képes bemenni idegen házba kéregetni. Nagyanyám és anyám 
otthon fontak, kötöttek, mindenféle holmival ellátták a háziakat, akikhez 
be voltunk szállásolva. Csak belőlem nem volt semmi haszon [….] 

Zorka, a tehenünk tehát pár nap alatt erőre kapott egy kicsit, hagyta, 
hogy befogják a szán elé, erre rakták fel a felnőttek az idegenben fel-
szaporodott motyónkat. Oda ültettek közé engemet is, meg a hároméves 
unokatestvéremet és a még szinte csecsemő húgát, Ányát. Előkerült 
az másik nagymamám is, Marina Sztyepanovna, jött vele a lánya két 
gyerekkel, az anyai ágról való rokonok. Apai nagyanyám, Jevdokija 
Grigorjevna férje az első világháború alatt esett el Nyugat-Ukrajnában, 
anyai nagyapám pedig még jóval a háború előtt halt meg, a harmincas 
évek éhínségében. Hát ennyi röviden a családtörténetünk.    

Hideg márciusi reggel volt, amikor végre útnak indultunk. Szótlanul 
mentünk, nem hallatszott gyerekhang, nyafogás se. Mindenki kimerült, 
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odahaza, a megszállóktól letarolt faluban? De mégis az a mi fészkünk – 
mondogatták. Mivel a főutak zsúfolásig megteltek a nyugat felé vonuló 
menetoszlopokkal, a helyiek tanácsára, kerülőutakat választottunk. Még 
óvatosabban haladtunk, mint azon a gyászos őszön idefelé, kényszerű 
lakhelyünk felé. A tehénkénk minden erejét megfeszítve húzta a terhet, 
de hát mégse igásló volt. Fizikai és lelki erőnk a végét járta. Kénytelenek 
voltunk megállni éjszakára az útfélen, elhagyatott, jéghideg kunyhókban.

Nagyanyám volt az, aki biztonságos éjjeli szállás után nézett. Nem-
csak a népes családra kellett gondolnia, hanem Zorkára is, a tehénre, 
hisz pillanat műve, hogy ellopják a háborús éhínségben. Egyszer egy 
nagyobb tanyába tértünk be, persze, ott lábatlankodtam nagyanyám 
mellett. A tágas tornácon lapátok, ásók, csákányok sorakoztak katonás 
rendben. Dermedten álltunk meg a küszöbön. A nyirkos, sötét helyiség-
ben egymás hegyén hátán préselődtek az emeletes priccsek, elgyötört 
férfiak feküdtek rajtuk, szakadt pokrócokkal takarózva. Egyik-másik nagy 
nehezen felemelte rongyokba bugyolált fejét, ijedten ránk meredt, de 
egy szót sem szóltak. Némi tétovázás után, mi is szótlanul kihátráltunk 
a nagyanyámmal. Később tudtuk csak meg, hogy a rongyos, végletekig 
kimerült fiatal férfiak munkaszolgálatos zsidók voltak. Ők ásták a végte-
len hosszú lövészárkokat a Don meredek jobb-parti oldalán, és nem a 
magyarok, olaszok, osztrákok, különösen nem a németek. Fél év alatt 
végezték el ezt az embertelen munkát a hitleristáknak, építették a fűthető 
fedezékeket, gerendából ácsolt tetővel, földdel álcázva. Ők voltak azok, 
akik kész lakóházakat vájták a mészkőhegy oldalába (jártam ilyenekben 
én magam is), amelyek aztán hosszú ideig szolgáltak lőállásként. Jóval 
később tudtuk meg, hogy a németek a front voronyezsi szakaszára vas-
útvonalakat is terveztek. Hadifogoly katonák kezdték építeni, akiket az 
építési terület mellett felhúzott, szedett-vetett barakkokban szállásoltak 
el, porladó csontjaikat találták csak meg. Így kerülhettek az elhagyatott 
tanyára a zsidó munkaszolgálatosok is. Senki sem őrizte őket, de szök-
ni se volt erejük. A németek ekkor már csak saját irhájukat mentették, 
egymás után hagyták hátra a stratégiai objektumokat, hadijárműveket, 
fegyvereket. A mieinknek se volt módjuk, hogy törődjenek velük, haladni-
uk kellett előre, nyugat felé. Így maradtak teljesen magukra a sorsukkal, 
éhesen, agyonfagyva… Mi sem találgattuk titkukat, indultunk tovább, a 
zsidótémát akkoriban, a háború után, egyébként se hozta szóba senki 
őszintén és nyíltan.

Már csak néhány kilométer választott el bennünket Masztyuginótól, 
attól a falutól, amely kitelepítésünk forró nyárvégi napján az első ál-
lomáshelyünk volt. Itt hallottuk a hátborzongató történetet. Az egyik 
közeli faluban, pontosabban a mellette lévő üres térségen tizenegy fiú 
veszélyes kísérletet eszelt ki (nem volt köztük egy lány se, néhány fiú 
meg félelmében már előbb hazaszaladt): körbeülték az esti tábortüzet, 
aminek a közepére egy nagy kaliberű, zsákmányolt lövedéket szúrtak. 
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2 Várták a hatást. Be is következett – de a tavaszi ég felé száguldó rakéta 

helyett az ő ártatlan lelkük röpült a másvilágra. Hatalmas katlan támadt 
a lövedék helyén, körülötte mindenfelé a felismerhetetlenségig roncsolt 
testek darabjai… Anyánk, a szokásos intelmek után először sóhajtott 
fel: „Bárcsak leányt adott volna nekem a jóisten…” Előérzete nem csalt. 
Csak hát a fiúknak ekkortájt nemigen volt más játékszerük. Volt, hogy az 
idegen tanyák kemencéjébe a nedves fa alá makaróniszerű, hosszúkás 
gyutacsot raktak, ami aztán kipattant a tűzhelyről, és őrült sebességgel 
kerengett a házban, halálra ijesztve a felnőtteket. A fiúk, bármennyi szi-
dalmat is kaptak, nem tudtak felhagyni a mámorító játékkal. 

Közben haladtunk lassan hazafelé. A mellékutakat fényesre taposták, 
sietni mégse tudtunk jobban. Az útfélen olvadásnak indultak a hóbuckák, 
eldobált holmik bukkantak elő, néhol kiégett tankok, fasiszta keresztekkel, 
sasokkal, de voltak ott bőven a mieinkből is. Varjúhadak lepték el a csont-
vázzá csupaszított lótetemeket, meg a Wehrmacht katonák holttestéből 
rakott máglyát. Csak akkor rebbentek fel, fekete lepelbe borítva az eget, 
amikor élők közeledtek. Még ijesztőbb volt a kivájt szemek látványa, a 
farkasok, rókák marta arcok, csuklóig lerágott kezek, meztelen talpak. 
Utóbb tudtuk meg, hogy jöttek ugyan a katonáink meg a hadifogoly fritzek 
brigádjai, hogy eltemessék a halottakat, előbb a mieinket, csak utána az 
idegeneket.

De a testvéreimről akartam beszélni. Vászja peckesen lépegetett Zorka 
mellett – a sovány tehén kitartóan húzta a sebtében összeeszkábált jár-
mű rakományát –, szinte egyik napról a másikra, útitársaink szeme láttára 
változott át. Görnyedt testtartása kiegyenesedett, kicsit ki is húzta magát, 
már nem kapkodta a fejét ide-oda félelmében, hogy honnan hangzik fel, 
mint a puskalövés, a német parancsszó: „Halt!” Ez volt az, amitől annyira 
tartott az én tizenhat éves bátyám: hogy elhurcolják Németországba va-
lami gyárba vagy más kényszermunkára, netán szögesdrót mögé kerül, 
mint annyi rokon, falubeli ismerős. Pedig az evakuáció nyolc hónapja 
se volt könnyű. Engem csak az mentett meg, hogy kininport kaptam, 
rézgálic oldattal kenték az ínyemet, hogy ne hulljon ki a fogam, anyám, 
nagyanyám, a testvéreim a szájuktól vonták meg a kenyeret, a híg levest, 
a korty tejet a pohár alján. A testvéremet csodáltam ekkoriban leginkább, 
mekkora hatással volt rá az, hogy akik nemrég még halálos félelmet 
keltettek benne, most holtan hevernek az út mentén, mozdulatlanul, 
fegyvertelenül, sokszor ruhátlanul, lábbeli nélkül. A teljesen lerongyoló-
dott környékbeliek nem restellték leszedni a ruhát, cipőt az ellenséges 
katonák megdermedt holttestéről. A zsákmányolt holmit kifertőtlenítették, 
többször átmosták hamuból kiáztatott oldatban (mosószer, szappan nem 
volt), átszabták magukra, és hordták isten nevében. A vasalt magyar 
bakancsokat még az ötvenes években is hordtuk.

Szörnyű és feledhetetlen utunk harmadik-negyedik napján Vászja 
egyszer csak fütyörészni kezdett (füttyművészetének nem volt párja a 
faluban), háború előtti melódiákat, aztán a katonáktól eltanult hazafias 
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helyett megtépázott vagy teljesen szétroncsolt maradványaik mellett 
vonultunk. Nem lehetett mosoly nélkül, mégoly halvány, bizonytalan 
mosoly nélkül hallgatni: 

A sok taknyos fricc
Snapszra szomjazott…
….
Sztálingrád alatt
A Volga felé halad.
„Leszakítom mind,
Enyém lesz a kincs”
„Nem addig van az,
Torkodon akad”.
Felel Sztálingrád,
Felel a gránát….”

Sajnos, nem emlékszem szó szerint az akkoriban nagyon kedvelt dal-
ra, de az a néhány foszlány, amelyik megmaradt az emlékezetemben, 
mindig a bátyám hangján szólal meg. Bármekkora nyomás volt rajtunk, 
bármennyi csapást rejtettek a napok, órák percek – békeidőben évek kel-
lettek volna hozzá –, mégiscsak túléltünk mindent. És ami a legfontosabb, 
nem csüggedtünk. Mint a bátyám, akinek még fütyörészni is volt kedve.

Katyusa a tisztáson

Két hétbe telt, mire Sztorozsevojéba értünk. A főutcán „Jemeljan Puga-
csov” nevű kiégett harckocsi – a németek rágyújtották a benne levő ka-
tonákra. Döbbenetes látvány, amerre csak nézünk. Egyetlen ép kémény 
nem volt, pedig azelőtt a tűzvészt is kibírták. Mintha földrengés sújtotta 
volna az egész vidéket. Így találtunk rá a mi portánkra is. A felnőttek 
szótlanul sírva fakadtak, pedig azt hitték, már az összes könnyük elapadt 
elveszett társaikat siratva. A hó alól edénydarabok, agyagtörmelék, le-
rombolt kemence téglája bukkant elő: a magyarok után kő kövön nem 
maradt. Nagyanyám maga köré gyűjtött bennünket, végigpiszkáltuk az 
összes romot, hamut. Végül rátaláltunk a verem titkos bejáratára. Vászja 
egy pillanat alatt bemászott, és a félhomályban kitapogatott egy sértetlen 
köcsögöt, vaj volt benne. A legínségesebb napokra rakták félre előrelátó 
szüleim a virágos-mázas agyagedényben. Soha jobbkor nem jöhetett: 
már nem is tűnt olyan ínségesnek a nap. A vaj még csak nem is kese-
redett meg a nyolc hónap alatt, nem talált rá a rejtekhelyre a telhetetlen 
sáskahad. Kicsit derűsebb lélekkel, nevetve adtunk hálát a jóistennek.   

De sokat nem időztünk: a romhalmaz, akár a temető, nem sokáig 
marasztal. Sietnünk kellett. A többi otthontalannal együtt indultunk a 
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romboltak le a németek. Zorkát is megetettük, megitattuk, találtunk egy 
kutat, amelyik nem omlott be, és ismét befogtuk a türelmes jószágot, 
hogy útra keljünk Anoskino felé. A legközelebbi átkelő a hegy alatt, a 
bizonytalan doni jégen keresztül nem volt járható, ezért kerülőutat kel-
lett választanunk Tyitcsiha erdei falun keresztül (egykor a fiatal Aleksze 
Kolcov énekelte meg a Tanya című romantikus költeményében). Végül 
a hvorosztanyi pontonhídon átkelve, egy éles balkanyar után értük el 
Anoskinót. 

Az út e szakaszáról is van mit mesélni. Ánya, a legkisebb egész úton 
nyűgös volt, hol a saját anyja, hol az én anyám vette ölbe. Zsenya meg 
én egy takaró alatt hevertünk. Csakhogy ez a pufók kölyök nem hagyott 
békén, teljesen elterpeszkedett, rám mászott, lihegett a nyakamba. Előbb 
utóbb megelégeltem. Kiszabadítottam magam alóla, és inkább ide-oda 
nézegettem. Volt is mit látni. A letarolt falu mögött óriási mező húzódott, 
két kilométerre a szélső házaktól az erdőig, amely 1942–43-ban félig a 
mieinké volt, félig a németeké. Ma emlékmű áll itt az akkori rettenetes 
események emlékére, rajta a felirat: „Itt járt 1942. november 29-én G. 
K. Zsukov marsall, a Szovjetunió Hőse, a Főparancsnok helyettese, az 
Osztrogozs-rosszosani támadás parancsnoka”. A mi falunk, ahol alapo-
san beásták magukat a magyar katonák, épp az egyre erősödő, támadás-
ba lendülő Vörös Hadsereg útvonalára esett, ezért jött ide, Sztorozsevoje 
közelébe Zsukov marsall, hogy segítsen a mieinknek kifüstölni a fasiszta 
hordát a faluból és a meredek mészkőhegyről.

A mező a Don-menti mészkőfaltól jobbra húzódott, amerre csak a szem 
ellát. A kiváló feketeföld a legkeservesebb és legtöbb áldozatot követelő 
harcok, halálos ütközetek színhelye volt. Az elesettek vére itatta át, szó 
szerint, a mieinké, az ellenségé egyaránt. Tönkrement harcijárművek ma-
radványai mindenfelé. Utóbb megtudtuk, hogy a harckocsi-ütközetekben 
a német és a szovjet tankok sokszor frontálisan mentek egymásnak. Alig 
távolodtunk el a falunktól, amikor szutykos harckocsizókra és szerelőkre 
lettünk figyelmesek egy lerobbant 34-es mellett (utóbb megtudtuk, miután 
kicserélték a hernyótalpat, és megpiszkálták a motort, máris indultak 
a távolodó front után). Anyai nagybátyám, Dmitrij Fjodorovics mesélte 
(fegyverkovácsként szolgálta végig a háborút), hogy a fegyverjavító 
mozgóbrigádok ugyanilyen körülmények közt, tüzérségi tűzben vagy 
bombázás közepette javították meg a félig kilőtt tankokat, aknavetőket, 
egyebeket. 

Bal kéz felől ellenséges harckocsi. Később, amikor színes drótokra és 
más használható kincsekre vadásztunk, észrevettük, hogy a parancs-
noki kocsinak vélt jármű fenekén hatalmas rozsdás lyuk éktelenkedik, 
de belül még a fehér festék se pattogzott le, ott volt egy ventilátor, és 
más, számunkra ismeretlen használati tárgyak. Ilyen luxusholmik a mi 
tankjainkhoz biztos nem jártak… Jobb kéz felől, úgy ötven méternyire az 
erdőtől, Klim Vorosilov feliratú harckocsit találtunk, egy robbanás ereje 
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alatt mindössze háromezret gyártottak, hatalmas ereje és felismerhetet-
lensége miatt a németek csak „fantomnak” nevezték.  Testvéreim leha-
jolva, alulról próbálták kisilabizálni a betűket. Elképesztő erejű robbanás 
érhette, vagy saját lövedéke robbant be, vagy légitámadás sújtotta, az 
is lehet, hogy harckocsi-elhárító aknára hajtott rá, senki se tudta, mi 
történhetett. Hét harckocsizó égett benne, akiket az egészségügyisek 
emeltek ki – láthatta őket minden falubeli, mielőtt a közös sírba temették 
volna őket. Nyugodjanak békében.  

Az erdei tisztáson, tölgyfa forgácsok közepén kiégett teherautó plató-
ján BM-13-as, katyusának becézett aknavető emelkedett magányosan 
(a németeket e gyöngéd becenév félelemmel és zavarral töltötte el, de 
a titkát sosem szerezték meg). A katyusát később elszállították, de még 
sokáig maradt harcra kész, Sztorozsevoje, Masztyugino és a még távo-
labbi falvak felé célozva meggörbült irányzékával. Masztyuginóban, a 
házunk küszöbéről számtalanszor bámultuk éjszakánként a katyusákból 
kicsapó torkolattűz fényét. 

És végre elértünk negyedik lakhelyünkre, közel egy esztendős ván-
dorutunk során… 

(Fordította: Kiss Ilona)

(A szerző által az Eszmélet rendelkezésére bocsátott írás. Megjelent: 
Szlovo Kirgizisztana, 49. sz., 2003, május 9.)

Kelemen-havasok, Erdély, 2003
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19
9Eszmélet

A quarterly journal for social critique and culture

Eric Hobsbawm: History: a New Age of Reason
Everything is identical to its own history – why should history itself be an 
exemption? This paraphrase of Hegel can also be applied to Marxist history 
writing– shows the author. The once well known quote from Marx, “the 
philosophers have only interpreted the world, in various ways: the point, however, 
is to change it” is still valid but its validity is not self-explaining. The world has 
changed as well as its understanding, especially the understanding of changes, 
so “understanding” is also questioned, which might become a cliché together with 
the conclusion that changing the world is an illusion .....................................  5

Analysis

Göran Therborn: Class in the 21st Century
Now, when the term working class is used in Hungary by radical leftist circles only, 
this study is especially important, which gives an enjoyable review of the history 
of the working class in the 20th century as well as on its intellectual tradition, 
movements and world shaping revolutions, of course including the contradictory 
but in many respects positive revolutions in Russia and China. The author 
examines the reasons behind the defeat of the workers’ movements, and sees 
the future of the left in crossing its Europe centrism in a world where consumption 
and growing middle classes have already crossed the national borders ......  16

Samir Amin: Implosion of Contemporary Capitalism. Audacity, More Audacity 
in Formulating an Alternative to the Existing System.
In present-day capitalism, monopolies excise fuller control the production systems 
of the world than ever before. They launched a war on workers and nations for 
maintaining their monopoly profit. A new compromise is not possible, continuing 
capitalism leads only to barbarism. That is why the left should be courageous enough 
for setting radical goals. Such a vital goal is the confiscation and socialisation of 
monopolies, the establishment of the institutions of building democratic consensus. 
Countries embarking on this road, should delink from the present global system, 
installing national planning and South-South cooperation ................................ 41

Variations on a theme

Samir Amin: Implosion of the European System
The institutional system, legislation and subsidy system of the EU serve first of all 
the purpose of maintaining the full power of West-European monopolies, thus also 
their monopoly profits vs. interests of national states and workers of the centre 



20
0 and periphery in Europe. The crisis of the eurozone has smashed illusions about 

the EU and the Europe Project is heading to a collapse. The fight against austerity 
and emptied democracy is deemed to fail, unless national sovereignty is restored 
over economic and monetary policies. The modern left should replace the Europe 
Project by a new anti-imperialist and internationalist program ......................  56

Michel Aglietta: The European Vortex
The author points out the historical roots of the Greek and eurozone crises, 
highlighting the outcome of the independence of the ECB and the lack of political 
integration. Instead of austerity measures, he is suggesting a new Marshall Plan 
aiming the improvement of productivity in order to help the periphery of Europe. 
Germany should reconsider its readiness for cooperation and Greece declaring 
bankruptcy .....................................................................................................  72

Faces

Strikes will not wane but will gain importance. An interview with Marcel van 
der Linden by Raquel Varela .........................................................................  93

History

Marcel van der Linden: Labour History Beyond Borders
The study sketches out the great intellectual tradition of labour history writing ac-
companied with well selected bibliography. He sets the milestones for historians 
and laymen interested in the topic with a focus beyond Europe. He presents that 
the old school labour history was basically Europe centred but the new labour his-
tory is especially interested in global context and understanding the world outside 
of Europe .......................................................................................................  100

Bookmark

László Tütő: Revolutionary Conservatism. Marx vs. Marx. On the book of Éti-
enne Balibar: Marx filozófiája. [The Philosophy of Marx] Budapest, Typotex Kiadó, 
2012...............................................................................................................  132

Dániel Vázsonyi: What is Capitalism? A Civilization, a Production Mode, a Good 
Idea or Something Else? On the book of Joyce Appleby: The relentless revolution. 
A history of capitalism. New York, W. W. Norton & Company, 2010. ................ 144

Flipside –a different view

László Tütő: Resignation, ‘Better not to Know’, Being Busy Bees. Variations 
on Withdrawal 
No. 3 ‘The Freedom of Resignation’
This chapter of the series is examining questions related to the establishment and 
demolition of a comprehensive horizon. Namely, the situation when the position 
reached intellectually – due to various reasons – becomes temporarily or perma-
nently untenable in practical behaviour (thus as result also intellectually untenable). 
The trajectory consists of a rise and a decline or retreat ...............................  148



20
1Culture

László Garai: The Identity and Identities of Attila József
Identity – argues the author – can be seen as three layers built in each other: 
personal identity as peculiarity or the base, mankind as generality and mediation 
as a particular layer. The search for identity by József is one the one hand well 
known but on the other hand is – as all intellectual nuances – somewhat forgot-
ten. Of course, the identity of the poet is in his poems – in his personality, epoch, 
heritage and future, as to say in his proletarian heritage...............................  163

Klára Szarka: Photos of Zoltán Molnár Taken in Transylvania  
and Moldova .................................................................................................  171

Volunteers for Barbarism. Memories of Anatoly Tunin, Who was Five, When 
Cast in the Damned War.
“Whose orders were acted on by the Hungarian hangmen, who have been beating 
elderly and children fighting under the German fascist flags? Who was forcing them 
to do this back my home in Skupaya Potudan, splashing my little older brother on 
the face and later keeping him at the gunpoint? Nobody! They were volunteers for 
barbarism, allegedly the messengers of the civilised Europe! They acted on their 
own will, did it all on purpose not on the order of others.” .............................  174

Cover image: Eric Hobsbawm. Author: Gustavo Macri (Argentina)



20
2 97. szám (2013. tavasz)

ISSN 0865-2139

Szerkesztőbizottság: Andor László, Bartha Eszter, Bózsó Péter, Fülöp Ádám, Kál-
lai R. Gábor, Koltai Mihály Bence, Krausz Tamás (elnök), Lugosi Győző (felelős 
szerkesztő), Matheika Zoltán, Mitrovits Miklós, Nagy Éva, Szarka Klára, Szigeti 
Péter

Tanácsadók: Agárdi Péter, Balogh András, Bayer József, Bihari Péter, Böröcz 
József, Földes György, Havas Ferenc, Konok Péter, Sipos Péter, Szalai Erzsébet,  
Szoboszlai György, Szűcs Katalin Ágnes, Tütő László, Vigvári András, Wiener 
György, Zágoni Miklós, Z. Karvalics László

Nemzetközi védnökség: Carlos Antonio Aguirre Rojas, Elmar Altvater, Samir 
Amin, Stephen Eric Bronner, Borisz Kagarlickij, Andrej Kolganov, Andrea Komlosy,  
Bill Lomax, Alain Lipietz, Mészáros István, Rastko Mocnik, Kari Polanyi-Levitt, 
Catherine Samary, Tamás Gáspár Miklós, Immanuel Wallerstein

Olvasószerkesztő: Gerle Éva

A szerkesztőség levelezési címe:
Eszmélet – Kossuth Klub, 1088 Budapest, Múzeum u. 7.
Telefon: +36 (1) 338 4295, e-mail: eszmelet@eszmelet.hu

Borítóterv: Verebes György
Nyomdai előkészítés: indigoline, Budapest
Nyomás: Robinco Kft., felelős vezető: Kecskeméthy Péter

Kiadja az Eszmélet Alapítvány
Felelős kiadó: Andor László (elnök)

Adminisztrációs, terjesztési és előfizetési ügyek:
Nagy Éva, Eszmélet – Kossuth Klub, 1088 Budapest, Múzeum u. 7., 
tel.: +36 (30) 567 6815; e-mail: eszmelet@eszmelet.hu
Előfizetés könyvtárak számára:
Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 19., tel.: 311-2819

Előfizetés külföldről: 25 euró (postaköltséggel)
IBAN: HU75 1020 0830 3231 9448 0000 0000
Swift: OKHB HUHB
K&H HUNGARY, 1051 Budapest, Vigadó tér 1.

Előfizetési díj: 2600,– Ft (ami a postaköltséget is magában foglalja).
Előfizetési csekket küldünk postafordultával, ha igényét bejelenti Nagy Éva fenti 
címén vagy telefonszámán.
Csekkszámlaszám: K&H 10200830-32319448-00000000




