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4 Következő számunk tartalmából:

● Rendszerváltás Kelet-Közép-Európában
● A világrendszer-elmélet
● Viták a feltétel nélküli alapjövedelemről
● Tadeusz Kowalik és a tőkefelhalmozás

E számunk megjelenését támogatta:

és a Lukács György Alapítvány.
Segítségüket köszönjük.

Az Eszmélet szerzői és tanácsadói tiszteletpéldányukat folyóiratunk ren-
dezvényein, illetve Nagy Évától, lapunk terjesztési és előfizetési ügyekkel 
megbízott szerkesztőségi tagjától (tel.: +36 30 567-6815) vehetik át.

Köszönetet mondunk azoknak, akik 2012. évi személyi jövedelemadójuk 
1%-át az Eszmélet Sajtó Alapítvány javára ajánlották fel. Kérjük olva-
sóinkat, szimpatizánsainkat, hogy folyóiratunk támogatására a soron 
következő szja-bevallás időszakában is gondoljanak. Adószámunk: 
18067068-2-42.
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Társadalmi válaszúton  
(kapitalizmusról és szocializmusról)*1

1989-et írunk. Társadalmunk a forrongó útkeresés állapotában van. 
Belső fejlődésünk ellentmondásai és a külső kihívások hatására olyan 
sorskérdések kerültek előtérbe, amelyekre többféle válasz lehetséges. 
A különböző elméleti iskolák, szervezett és szerveződő politikai erők 
lázasan igyekeznek programba önteni a válság leküzdésére vonatkozó 
elképzeléseiket. Válaszúton vagyunk tehát.

Ezt a lapot néhányunknak az az egybecsengő eltökéltsége hívta életre, 
hogy a sorskérdéseinket érintő válaszok keresésével hozzájáruljunk egy 
baloldali alternatíva elméleti-ideológiai megalapozásához. A válság leküz-
désének olyan útját keressük, ami egy demokratikusabb, humánusabb 
és hatékonyabb, valóban közösségi társadalom felé vezet.

Ebben a szándékban egyek vagyunk. Ami a konkrét témákat illeti, 
álláspontjaink hol egybecsengnek, hol kiegészítik egymást, s gyakran 
vitáznak is egymással. Nem akarjuk ez utóbbit kiküszöbölni – de még 
leplezni sem –, hiszen nincsenek „kész” válaszaink. Közös gondolko-
dásra, együttműködésre, a lehető legszélesebb spektrumú párbeszédre 
törekszünk.

Krausz Tamás: Abban ma mindenki egyetért, hogy Magyarországon 
akut válsághelyzet van. A válság pedig alternatívákat magában foglaló 
helyzet. A kérdés az immár: milyen választási lehetőségek kínálkoznak 
számunkra? Meggyőződésem, hogy egy igazi baloldali álláspont nem 
térhet vissza a sztálinizmushoz. Nemcsak azért, mert szembekerülne 
társadalmunk túlnyomó többségének érdekeivel, akaratával, de azért 
sem, mert ez a válság jelentős mértékben éppen társadalmunknak a 
sztálinizmustól örökölt alapszerkezetében gyökerezik. És különben, mint 
ezt mostanában már a Szovjetunióban is kimondják: a sztálinizmus, az 
apparátusok kiterjedt uralma, voltaképpen jobboldaliság. Mert mi volt 
a forradalom eredeti célja? Éppen az, hogy ezeket az apparátusokat 
társadalmi ellenőrzés alá vonja. És ma is ez van napirenden.

1* Az interjú az Eszmélet 1. számához készült, de végül megszerkesztetlenül 
maradt és akkor nem került közlésre. A szerkesztőségi beszélgetés rövidített válto-
zatát most, 25 évvel később közzétesszük mint kordokumentumot. A beszélgetést 
Benkő Judit vezette.
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6 A válság a sztálinizmus folytathatatlanságára figyelmeztet, de nem 
mindegy, hogy meghaladására milyen módon kerül sor. Ebben a meg-
haladásban alternatíva mutatkozik, de a technokrata reformerek által 
képviselt fő irány döntően a gazdaság piacosításától várja a megoldást. 
A piacot – a közhiedelemmel ellentétben – a sztálini korszakban sohasem 
szüntették meg. Az sem közismert, hogy az államilag „kifosztott” kolhoz 
miatt a paraszt a sztálini időkben is a háztájiból élt: változó körülmények 
között, de piacra – hol „fekete”, hol államilag szabályozott piacra – ter-
melt. Tehát volt piac, csak eltorzított formában. Sztálin mindennek elméle-
ti kifejezést is adott, 1952-ben híres-hírhedt munkájában, „A szocializmus 
közgazdasági problémái a Szovjetunióban” című írásában – bár kevéssé 
artikulált módon – kifejtette, hogy a szocializmus elidegeníthetetlen része 
az árutermelés és a piac. A sztálinizmus jelentős mértékben különbözik 
a „tiszta” piacgazdaságtól, de a sztálinizmus tagadását mégsem a piac-
gazdaság jelenti. 

Sztálin óta a politikai szisztéma így-úgy módosult. Nagyon jelentős mó-
dosulás például, hogy a politikai apparátusoktól a hatalom jelentős része 
– vagy legalábbis bizonyos része – átkerült a gazdasági apparátusokhoz. 
Ugyanakkor ez történelmileg tekintve nem igazán jelentős módosulás. Az 
apparátus egyik csoportjától a másikhoz tolták át fokozatosan a hatalmat. 
De a sztálini eredetű politikai mechanizmusok és hatalomgyakorlási 
szerkezet ma is létező dolog. Ennek a hatalomáttolásnak a része a 
piacszocializmus elképzelés is.

Az igazi gondom az, hogy a piacszocializmus olyasmi, mint a „szocia-
lizmus egy országban” sztálini koncepciója: ugyanolyan pragmatikus, és 
lényegében ugyanolyan irányú eltérés az eredeti marxi modelltől. Ebben 
a piacszocialista koncepcióban nem az a kérdés, hogy az egyének miféle 
képességekkel rendelkeznek és milyen tevékenységeket tudnak ellátni, 
hanem az az első kérdés, melyik az a gyár, ahol egy adott egyénnel va-
lamilyen pillanatnyi hiány kitölthető. Tehát nem az individuum az érdekes, 
hanem csak az, hogy valamiféle terméket létre tud hozni. De nem csupán 
ez az egyetlen logika létezhet.

A döntő kérdés éppen az, hogy mi válthatja fel a sztálini eredetű struk-
túrát. Lukács György már 1968-ra tisztázta, hogy a pusztán a gazdaságra 
szorítkozó reformok nem lehetnek életképesek, mert a társadalom nem 
szétszabdalható „valami”, hanem egymással szervesen összefüggő, 
szétválaszthatatlan szférák (gazdaság, politika stb.) egysége: totalitás. 
Ezért jutott arra a helyes következtetésre, hogy a sztálini eredetű diktató-
rikus fejlődéssel és a tisztán piacorientált gazdasággal szemben létezhet 
olyan harmadik lehetőség, ami meghaladja az „állam kontra piac” hamis 
dilemmáját, és rátér az önkormányzati társadalom – a tulajdonképpeni 
szocializmus – megvalósításának elméleti előkészítésére.

A nagy veszélyt abban látom, hogy a kelet-európai pártvezetés kezd 
felzárkózni egy modern bürokratikus állam kiépítésének koncepciójához. 
Ez azért probléma, mert olyan új apparátusokat fog létrehozni, amelyek  
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7– felhasználva a modern technika és tömegkommunikáció leghatásosabb 
eszközeit – éppen ezeknek a viszonyoknak az alapszerkezetét tudják 
majd konzerválni. Éppen a rossz dichotómiát: az apparátusuralom és a 
piac kettősségében.

A valóban progresszív baloldali gondolkodásnak nézetem szerint ma 
az lehet a kérdésföltevése: biztos, hogy csak ez az út van? Biztos, hogy 
a sztálinizmustól csak a lobbizást legalizáló többpártrendszeres polgári 
liberalizáció irányába távolodhatunk? Biztos, hogy a modern hatalom-
gyakorlásnak csak a bürokratikus államcentralizmus egyik vagy másik 
válfaja a lehetséges útja? Biztos, hogy a marxizmus – csak azért, mert 
a sztálinizmus és formaváltozatai lejáratták – már halott? Nem biztos. Ki 
kellene próbálni: hátha mégsem halott, hátha vannak még lehetőségei a 
mai körülmények között. Ezt persze csak társadalmi viszonyaink vizsgá-
latával és átalakításával lehet kipróbálni. S ha ennek nekifogunk, mindjárt 
beleütközünk például abba, hogy a fejlődésünkre vonatkozó hivatalos 
válaszok egyoldalúan ökonomisták és sosem terjednek ki a társadalom 
egészére. Van olyan gazdasági logika, amelyben az infláció jó dolog. 
Van olyan, amelyben a munkanélküliség hasonlóképpen jó dolog. De 
azt is meg kell nézni, kinek jó a munkanélküliség és az infláció, és miféle 
logika az, amiben ez jó. Lehetséges, hogy itt egy egész gondolkodás-
módra kell rákérdezni, alternatívát keresve vele szemben. Vagyis, úgy 
látom, az országot és mai világunkat többé-kevésbé közvetlenül érintő 
gondok, problémák hosszú sorára adandó válaszok koherenciája, belső 
összefüggései mentén lehet egy korszerű baloldaliságot előbb elméleti-
leg-ideológiailag, s aztán politikailag kikristályosítani.

Véleményem szerint a jelen körülmények között a társadalmi-gazda-
sági önigazgatás feltételei még nincsenek meg teljes egészükben. Ezért 
közvetlenül, reális célként egy olyan többszektorú gazdaság tűzhető ki, 
amelyben a társadalmi gazdálkodás, a valóságos társadalmi – tehát nem 
állami – tulajdon lehetőségei is jelen vannak. Szükség van a magánszek-
torra is, amennyiben – a teljes önkormányzás feltételeinek hiányában – ez 
a szféra átvezető szerepet tölthet be a gazdaság felülről kiépített centra-
lizmusának a lebontásához. 

Tütő László: A szocializmus egy többértelmű, különböző tartalmak-
ra használt kifejezés: elméletet, mozgalmat és társadalmi formációt 
egyaránt jelent. A megfogalmazott szocializmusképek és a hozzájuk 
kapcsolódó társadalmi-politikai mozgalmak elképzelése, törekvése 
nagyon különböző. Beszélünk „utópikus”, „kispolgári”, „tőkés”, „feudális” 
szocializmusról, „munkás-”, „proletár-”, „államszocializmusról”, „keresz-
tény-” és „agrárszocializmusról” stb. – és ezek a típusok is számottevően 
differenciáltak, eltérő alesetekre tagolódnak.

Világos, hogy meg kell különböztetni egymástól a „létező szocializmust” 
és a világtörténelmi (formációelméleti) értelemben vett szocializmust, 
hiszen az előbbi – részben, de nem kizárólag történelmi okok miatt – 
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8 csaknem olyan távol áll az utóbbitól, mint a létező egyházak a bibliai 
kereszténységtől. A világtörténelmi értelemben vett szocializmusról-kom-
munizmusról jószerével egyetlen biztos elméleti ismeretünk lehet: olyan 
társadalomalakulat, amely a tőkésnél termelékenyebb gazdálkodási 
rendszert (termelési módot) valósít meg. E nélkül minden következetes 
társadalmi humánumra való törekvés – az anyagi feltételek hiányában 
– csak bizonytalanul érvényesül, sebezhető marad. Ennek a – világ-
történelmi értelemben vett – szocialista formációnak a létrejövetele a 
neki megfelelő elmélet és mozgalom egységét, együttes jelenvalóságát 
előfeltételezi. A „létező szocializmusra” ez egyelőre nem jellemző. Ha a 
mai magyar társadalmat nézzük, abban találhatók prekapitalista jellegű 
mozzanatok, megtalálhatók az ipari civilizációra jellemző, tőkés jellegű 
mozzanatok – de nehéz lenne sajátosan szocialista vonásokat felfedezni 
a működésében. 

A prekapitalisztikus mozzanatok közé azokat az elemeket sorolnám, 
amelyeket a nyugat-európai fejlődésben a polgári rendszer meghaladott. 
Egyik prekapitalista vonása az, hogy nem fejlődött ki benne olyan társa-
dalomszerveződés, amelyet – társadalmi méretekben – autonóm egyé-
nek alakítanak ki és termelnek újra folyamatosan. A klasszikus, szabad 
versenyes nyugati kapitalizmus egyrészt létrehozta a gyári nagyipart, 
modern technológiát, másrészt viszont – mintegy ennek feltételeként és 
melléktermékeként – létrehozott egy civil társadalmat. Létrehozta azt az 
állapotot, amelyben a tömegek – leszakadva korábbi közösségeikről – oly 
mértékig individualizálódtak, hogy a létfenntartásukról való gondoskodás 
lényegében teljesen az ő személyes feladatukká vált. Vagyis kialakított 
egy olyan embertömeget, amelynek tagjai nagyfokú önállóság elsajátítá-
sára kényszerültek. A „létező szocializmus” országaiban ilyesfajta felelős 
önállóságra nem nagyon lehet építeni. Az egyéni függetlenedés ilyen 
autonómiájának társadalmi méretű kialakulása Magyarországon nem 
ment végbe sem a Horthy-korszakban, sem a Rákosi-korszakban, sem 
az azután következő korszakban. Ennyiben a kapitalizmus formációel-
méleti értelemben vett meghaladásának a szubjektív (az emberi oldalon 
szükséges) feltételei eddig nem alakultak ki. 

Ugyanakkor, miközben a polgári fejlődés történelmileg fontos elemei 
hiányoznak, mára végső soron mégis ugyanolyan típusú társadalomszer-
kezet jött létre, mint Nyugat-Európában: viszonylagos önállósággal ren-
delkező részrendszerekből, alrendszerekből felépülő struktúra. Létezik 
egy többé-kevésbé öntörvényű, elkülönült hatalmi-politikai szféra, létezik 
egy korántsem szuverén, de bizonyos mértékig mégiscsak öntörvényű, 
elkülönült gazdasági szféra, továbbá saját törvényszerűségeit viszony-
lagos önállósággal érvényesítő jogi, tudományos stb. szféra. Ezeknek 
eltérő, egymásnak ellentmondó, önmagukba záródó részracionalitásai 
között egyfajta nem szerves, közös nevezőre nem hozható munkameg-
osztás érvényesül. A társadalmi újratermelés az elválasztott, egymás 
ellenében is működő részrendszerek elegyeként megy végbe.
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9Ebből a lényegileg irracionális szerkezetből az ismert tervgazdálkodá-
sos szisztéma sem jelent kilépést. Terv ugyan létezik, de a kapitalizmu-
sénál magasabb hatékonyságot eredményező tervszerűség nem. Tehát 
formailag túlléptünk a tőkés gazdaság logikáján, eredményében azonban 
nem haladtuk meg azt. Új termelési mód nem alakult ki, inkább csak po-
litikai eszközökkel történő módosítása, visszaszorítása következett be a 
tőkés típusú rendszernek, a piacgazdaság mechanizmusainak, miközben 
döntő elemei – prekapitalista mozzanatokkal keverten – változatlanul 
érvényesülnek.

A sztálinizmus és a polgári gazdaság közötti párhuzamot én sem 
tartom túlzásnak. Végső soron a felhalmozás sztálini időszakában is 
cél volt egyfajta tőkésítés: nem klasszikus kapitalista viszonyok közötti 
tőketermelés annak érdekében, hogy megteremtődjön a gyári nagyipar. 
Itt a tőkésítésnek kétségkívül nem közvetlenül a piacra bízott formája, 
hanem egy politikai eszközökkel vezérelt formája érvényesült, és ez 
ma is részben így van. A bérmunkásviszony nem szűnt meg, csak mó-
dosításon ment keresztül: a munkavégzőt többnyire azért alkalmazza 
az állami tőke, hogy értéktöbbletet hozzon létre. Az általa termelt ér-
téknek jelentősen alatta maradó bére teszi lehetővé olyan tőketöbblet 
felhalmozódását, ami a különböző irányú újraelosztási folyamatokban 
átcsoportosítható.

Kapitalizmus és „létező szocializmus” összevetésekor van még egy 
fontos összefüggés, amit a forgalomban levő szemléleti evidenciák elfed-
nek: nevezetesen, hogy a termelő emberen uralkodó gazdasági vagy po-
litikai szféra nem valóságos alternatívái egymásnak. A társadalomtörténet 
azt mutatja, hogy ha egy rendszer szerveződése akár a gazdaság felől 
indul el, mint a klasszikus kapitalizmus esetében, akár a politikai szféra 
dominanciája, sőt monopolhelyzete felől indul el, mint a sztálini struktúra 
esetében, előbb-utóbb kitermeli a saját ellenpólusát. Nyugaton kiderült, 
hogy az öntörvényű gazdaság és az ennek alapján működő piac sem 
a gazdasági funkciókat nem volt képes teljesen ellátni (pl. túltermelési 
problémák), sem feloldani azokat a társadalmi feszültségeket, amelyek a 
tőke-bérmunka viszony miatt elkerülhetetlenek. Rövid úton kiderült hogy 
politikai támogatásra szorul, és nem véletlen, hogy a XX. századra a 
politikai állam, a politikai apparátus a nyugati társadalmakban is jelentős 
mértékben fölébe kerül a közvetlen gazdasági érdekeknek és csoportok-
nak. Hasonló közeledési folyamat érhető tetten Kelet-Európában is, ahol 
a politikai monopolhelyzet jelentette a kiindulópontot, majd – e hatalmi 
monopóliumot megőrzendő – logikusan hívták életre azokat a gazdasági 
mechanizmusokat, amelyek a fennálló struktúra létének meghosszabbí-
tása érdekében, alkalmasak voltak a politikai rendszer finanszírozására.

Akár gazdasági öntörvényűség, akár a politikai öntörvényűség mellett 
foglal valaki állást (akár egy gazdasági szférának, akár egy politikai szfé-
rának az automatizmusait tartja fontosnak), akár egy gazdasági, akár egy 
politikai modernizáció mellett érvel, akár a kettő együttes szükségessége 
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10 mellett, lényegében ugyanarról beszél: a társadalmi önkormányzás, a 
termelői önigazgatás elutasításáról. Nem lehet úgy akarni a gazdasági 
szféra öntörvényű működését, hogy ez ne a politikai állam és a politikai 
apparátus erősítését is jelentené egyúttal. És nem lehet sem hosszú, sem 
középtávon úgy a politikai hatalom dominanciája mellett érvelni, hogy az 
előbb-utóbb ne váltaná ki a gazdasági automatizmusok rehabilitálását. 
A kettő lényegileg összetartozik. Csak úgy lehet kilépni a két szférának 
ebből a szükségképpeni egymásrautaltságából, tehát minden látszat-
reformeri egyoldalúságból, ha megnyílik a társadalmi önszerveződés 
lehetősége, ahol a termelő emberek képességeinek és szükségleteinek 
van alávetve és ennek megfelelően működik mindkét említett szféra – 
az összes többi alrendszerrel együtt. Tehát nem sztálinizmus (sztálini 
eredetű struktúra) vagy piacgazdaság a valódi alternatíva, hanem az, 
hogy a politikum uralkodik a termelőn, vagy a termelő ember uralkodik a 
politikumon, illetve a másik oldalról közelítve, hogy a gazdaságnak van 
alávetve a termelő, vagy a termelő ember szervezi és ellenőrzi a gazda-
ságot, a gazdálkodást. Ez a döntő kérdés, hiszen a gazdaságnak illetve 
a politikának a termelő emberrel szembeni elkülönültsége és előnyben 
részesítése közös érdekeltséggel bír. Mindkettő annak eszköze, hogy a 
tömegeket távol tartsák a tényleges társadalmi hatalomtól. Annak eszkö-
ze, hogy gazdasági és politikai alattvalóként ne férkőzhessenek a társa-
dalmi alapkérdések közelébe, hanem mindenki a többiektől elszigetelődő 
magánemberként csak a legközvetlenebb személyes érdekeit próbálja 
érvényesíteni olyan társadalmi területeken, amelyek működésére és 
ellenőrzésére semmilyen befolyással nem rendelkezik. 

Kapitány Gábor: Induljunk ki abból a realitásból, hogy a mai világban 
a kapitalizmus uralkodik. Évszázadunkban már nem kizárólagosan, de 
azért mi még egyértelműen a kapitalizmus korában élünk. Abból azon-
ban, hogy ez a század még nagymértékben a tőke kora, egyáltalán nem 
következik, hogy csak azt mondhatnánk: a szocializmus utópia és a 
kapitalizmus az emberiség egyetlen útja. Hiszen a tőke impozáns dina-
mizmusa korántsem érvényteleníti azt, hogy viszonyai között a gazdasági 
haszon elve függetlenedik a humánum szempontjaitól: éppúgy érdekében 
állhat emberi értékek létrehozása, mint azok elpusztítása. Továbbra is 
érvényes, hogy a tőke, miközben racionalizálja az életet, rengeteg irracio-
nalizmust visz bele; miközben fejleszt, egyben pazarol; miközben egyre 
okosabbá teszi az embert, mindjobban kiüresíti; miközben fejleszti az 
egyéniséget, egyre jobban uniformizál; miközben nagy lehetőséget kínál 
az egyéneknek, az emberek tömegét – még a kivételezett egyeseket  
is – távol tartja attól, hogy igazán sorsuk urai legyenek; miközben megta-
nítja az embereket eredményesen dolgozni, elszakítja őket a munkájuk 
eredménye fölötti rendelkezéstől. Nyilvánvaló: a magukat szocialistának 
valló társadalmak kudarcaiból nem következik, hogy a kapitalizmust a 
meghaladhatatlanul legjobb társadalmi formának kellene tartani. Ma is 
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11az a világ baloldali erőinek legfontosabb feladata, hogy a kapitalizmus 
meghaladásának lehetőségén gondolkodjanak és e lehetőséget növeljék.

Mi lehet ebben a mi feladatunk? Számunkra változatlanul a kapita-
lista világrendszer a legfőbb kihívás. Tisztában kell lenni azzal, hogy 
a kapitalizmusban mi is benne élünk. Szembe kell nézni azzal, hogy a 
mi saját „világunkat” is megosztja. Közvetlenül a saját viszonyainkban 
kell meglátnunk a kapitalizmus ellentmondásait és elsősorban itt kell 
küzdenünk a meghaladásáért. Hiszen – ahogy Tütő mondta – itthon is a 
kapitalizmust láthatjuk a bérmunkásviszonyban, ahol az ember a munka-
erejét áruba bocsátja, de nincs hatalma körülményei alakítása felett; az 
olyan versenyben, amit az egyéni szükségletek „kereslete” és az egyéni 
képességek „kínálata” helyett a haszon által meghatározott piaci kereslet-
kínálat alakít; abban, hogy a politikai hatalom a mindennapi társadalmi 
érdekek fölé emelkedik; hogy az egyén, a csoport eltörpül az állam és 
a nagy szervezetek árnyékában; hogy a gazdaság fölébe kerekedik a 
kultúrának; az egyének széttagoltságában, önkéntesnek vélt bezárkó-
zásukban magánlétük kerítései mögé; a szolidaritás csökkenésében; 
az ember testi-lelki egészségének szempontjait csak másodlagosként 
figyelembe vevő technikai fejlesztésben; az ember alkotóból pusztán 
fogyasztóvá süllyesztésében és sok egyébben. 

Kapitány Ágnes: Ez a jellemzés már-már átvezet a mai viszonyainkra 
keresendő válaszokhoz. A baloldaliság egyik alapvető tartalma a társa-
dalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelem. A cél az egyenlő lehetőségek 
megteremtése: a többség felszabadítása azon korlátok alól, amelyek 
alól egy kiváltságos kisebbség már felszabadult. A baloldali gondolkodás 
figyel a lemaradókra és különösen a lemaradás okaira. A társadalmi 
csoportok bemerevedésének, a kasztosodásnak a megszüntetésére 
törekszik, egyértelműen értéknek tekintve a felfelé irányuló társadalmi 
mobilitást, elutasítva az elitizmus érveit.

A baloldaliság másik lényegi sajátossága, hogy nem elszigetelt egyé-
nekben-csoportokban gondolkodik. Az egyenlőtlenségek elleni lázadás 
eleve olyan emberképet feltételez, amelyben az ember önnön boldo-
gulását összekapcsolja másokéval, s ezáltal társadalmi érvényűnek is 
érezheti élete tevékenységeit.

A baloldaliságnak a jelenlegi viszonyokkal szembeni kritikája nagy-
részt az elidegenedés és annak okai ellen irányul. Az elidegenedés több 
irányból is nyomorítja az embert: a termelésben, a hatalom, az állam 
elidegenültségében, az érintkezési viszonyokban. Ennek elutasítása azt 
jelenti, hogy az egyik legfőbb cél a munka és tulajdon egységének helyre-
állítása: a termelési eszközök közös birtoklásában keresünk alternatívát a 
bérmunkára épülő magántulajdonnal és az ugyanúgy bérmunkára épülő 
állami tulajdonnal szemben.

A baloldali gondolkodás elveti a gazdasági érdekek mindenek fölé 
helyezését: tagadja azt a logikát, miszerint előbb a gazdasági jólétet 
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12 kell megteremteni, és az élet minőségének javítása csak ezután válhat 
aktuális feladattá. Olyan stratégiákban gondolkodik, amelyek egyszerre 
képesek a jólét és az életminőség emelésére. Alapvető kérdésnek tekinti 
továbbá a hatalom, az állam társadalmi ellenőrzését: nem fogadja el azt, 
hogy minden az egyének feje fölött dőljön el, hanem azt vallja, hogy az 
egyéneknek – érdekvédelmi csoportjaikon, mozgalmaikon keresztül – 
valódi lehetőséget kell nyerniük létfeltételeik alakítására.

Az eddigiekből következik, hogy a baloldaliság szemben áll mindazon 
tendenciákkal, amelyek az egyén érvényesülését másokkal szemben, a 
társadalmi csoportok érdekkifejezését más csoportok rovására, a nemze-
tek boldogulását más nemzetek bármilyen alávetése árán, egyes régiók 
fejlődését mások háttérbe szorításával valósítják meg. Mindezek miatt is 
a baloldalnak természetellenes állapota minden olyan helyzet, amikor a 
világ különböző haladó erői egymással szemben pazarolják energiáikat 
ahelyett, hogy együttműködnének a világproblémák megoldásáért. 

 
Kapitány Gábor: A szocializmus és a kapitalizmus különbsége nem 

intézhető el a Jó és a Rossz dichotómiájával. Komoly marxista sosem 
állította, hogy a kapitalista társadalmak rosszabbak volnának a despotiz-
musnál, a technikai fejlődést ösztönző tőkeviszonyok világa az egyszerű 
parancsvégrehajtásnál, a demokratikus politikai mechanizmusok az ázsiai 
birodalmak függésrendjénél, a fogyasztói jólét a nincstelenség kényszerű 
aszkézisénél. Ma már közhely, hogy a kapitalizmust tökéletlenebb viszo-
nyok kínálatával nem lehet megdönteni; mint ahogy fejletlenebb alapból 
egyetlen társadalmat sem lehet megdönteni. 

A sztálini (s bizonyos pontokon talán már a lenini) marxizmus egy 
lényeges kérdésben téved: a munkásság és a tőkés osztályharcából kiin-
dulva nem tud megbirkózni azzal a ténnyel, hogy a munkásosztály roha-
ma nem tudta összezúzni a tőkés társadalom egészét. A munkásosztály 
elfoglalt egy területet, de ettől a világban még a kapitalizmus törvényei 
uralkodnak. A kapitalizmuson belül szemben álló két osztály harcát két 
„világ” szembenállásává vetítették ki, jóllehet csak egy világ van. Úgy fog-
ták fel, mintha a munkásosztály képviselete teljesen kilépett volna a ka-
pitalizmus fennhatósága alól, pedig a munkásosztály „kilépni” nem, csak 
(a kapitalizmussal együtt) megszűnni tud. E feltételezett „kilépéssel” a 
munkásosztály osztályjellege, ha csökkent is, nem szűnt meg. Az történt, 
hogy az osztályviszony döntően a nemzetek kapcsolatában érzékelhető, 
s ez befelé sok mindent elfed abból, hogy – mivel a domináns rendszer 
törvényei az alrendszerekben is működnek – a mi társadalmunkban is a 
tőkeviszony uralkodik (ami mellesleg szinte szükségképpen változtatja 
jobboldalivá a pragmatikus baloldaliságot, amely így a szocializmus 
védelmében is azt romboló erő). A szocialistának nevezett országokban 
a politikai hatalom valóban a kapitalizmussal szemben álló erők kezébe 
került – de csak ez. Ahogy Tütő is utalt rá, új, a kapitalizmust meghaladó 
termelési mód eddig még nem jött létre, a termelés legjobb esetben 



in
te

r
jú

13a kapitalizmus ipari termelési módjának szerkezetében történik. Mai 
világunkban tehát a kapitalizmus uralkodik, amit megdönteni – mint az 
eredeti marxizmusban elég világosan ki van fejtve – csak a meghaladás 
eszközeinek birtokában lehet. De melyek ezek az eszközök? 

Egyelőre több tudásunk van arról, mik nem – pontosabban: milyen 
jellegűek nem – a meghaladás eszközei. A kapitalizmust meghaladni nem 
lehet azon dolgok visszavételével, amelyeket ez a társadalmi forma adott 
az emberiségnek, kifejlesztvén az állandó haladásnak, az emberiség 
állandó gazdagodásának húzóerőit, a polgárai fölé növő állam ellenőrzés 
alá vonását, az egyéniség tiszteletét, az élet szerves folyamataira figyelő 
érzékenységet, az egyenlőség eszményét. A kapitalizmus meghaladása 
nem a kapitalizmus által maga mögött hagyott történelmi erők felélesz-
tésétől remélhető, hanem azoktól a folyamatoktól, amelyeket maga a 
kapitalizmus hoz létre.

A polgári fejlődés hozta létre, erősítette fel azokat a humánus eszmé-
nyeket, az ember megbecsülésének azon eszményeit, amelyek megcsú-
folása a kapitalizmustól számon kérhető; azokat a technikai vívmányokat, 
amelyek az informatikai forradalomban felgyorsult fejlődéssel lassan 
felszámolják a fizikai és szellemi munka elkülönülését, az embernek 
a technikai folyamat alá rendelését, kiszolgáltatottságát; amelyek a 
társadalmi létben mindjobban csökkentik magának a termelésnek az 
arányát, s ezzel a tőkeviszony alapját gyengítik. A polgári fejlődés hozta 
létre azokat a globális problémákat is, amelyek már nem oldhatók meg 
a tőke haszonracionalizmusával.

A baloldal újabb lehetősége a technikai fejlődés felszabadítása a 
(relatív) értéktöbblet-termelés uralma alól. Ez a harc gyakran különös 
formákat ölt: küzdelmet indítanak mondjuk a napenergiával fűtött házak 
elterjesztése érdekében. Ennek és sok más hasonló törekvésnek nem 
csupán a környezetkímélés a célja. Sőt, a környezetvédelem ideológiá-
jában, mondhatni, csak szimbolikusan fejeződik ki egy mélyebb törekvés: 
kivonni a szükségletkielégítést a tőke piactörvényei alól. Haszon a nap-
fűtéses házak építéséből is nyerhető, mint ahogy a biokertészet termé-
keiből is. Csakhogy ez a haszon – érvelnek nyugati baloldaliak – eltörpül 
a szén, az olaj, az atomenergia haszna mellett. Törekvésük elsődleges 
célja tehát az, hogy a világ mind több szeletét – a termelés, fogyasztás, 
emberi érintkezés stb. mind több szféráját – alakítsák át olyanná, ami 
nem szolgálhatja többé a gazdasági haszon logikáját.

Az ilyenfajta küzdelem, egyes létszféráknak a haszonracionalitás 
uralma alóli kivonása persze nem dönti meg a kapitalizmust, ahogy 
a pacifizmus sem állítja meg a háborút. De a magukat szocialistának 
nevező társadalmak baloldalának éppen ezekre a kapitalizmuson túli 
csírákra kell figyelnie. Nem a piac, nem a polgári parlament, hanem az 
ilyesfajta elemek a fejlett világ legfejlettebb mozzanatai. Hiszen éppen 
ezek mutatnak a kapitalizmus valóságos meghaladásának, az új termelé-
si módnak az irányába. S az úgynevezett szocialista világ szinte egyetlen 
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14 előnye a fejlett tőkés centrumokkal szemben az, hogy a megragadott 
államhatalom révén ezekben az országokban elvben több az esély az 
ilyen posztkapitalista tendenciák kifutására, kifejlődésére, mint az őket 
mindenáron legyőzni, integrálni igyekvő tőkés társadalmakban.

Kapitány Ágnes: A szocialista társadalom még nem a saját alapján fej-
lődik, s ez komplexusokat okoz a szocialista gondolkodásban: a fejlődés 
lehetőségét ma is igen sokan vagy a fejlett kapitalizmus másolásában, 
vagy a tőle való merev, védekező elzárkózásban keresik. A szocializmus 
specifikumai ma kevésbé mozgósító erejűek. Ez abból is fakad, hogy a 
célok – eszmények – és a valóság között nagy a szakadék.

Az eszmények és a valóság közti szakadék magát a „szocializmus” 
szót is szinte használhatatlanná tette, lejáratta: hiszen „szocializmus” 
néven olyan társadalmi viszonyok szentesíttettek, amelyek a feudális 
– és még fejletlenebb – társadalmak elemeit is tartalmazták, mi több, 
antikapitalista eszményeikre hivatkozva fel is erősítették. Ilyen vonásai 
társadalmunknak a patriarchális jelleg, a hierarchikus függési viszonyok, 
a területi szerveződés vármegyerendszere, széttagoltsága, az urbanizá-
ció gyengesége (a város magához kapcsolja, maga alá rendeli a falut, 
de nem dinamizálja, nem urbanizálja); ilyen az ideológia intoleranciája, 
vallásszerűsége, a szellemi szférában is érvényesülő személyi függések 
és sok egyéb vonás. S ha a szocialista ideológia nem képes helyére 
tenni ezeket a vonásokat – sőt erősíti őket –, akkor sokak számára a 
polgári viszonyok kialakította minták (a polgári racionalitás, urbanizáció, 
a plurális társadalomszervezet, a polgári típusú tolerancia stb.) tűnnek 
jelen viszonyaink egyedüli meghaladási alternatívájának.

A szocializmus úgy helyeződhet saját talajára, ha a tőkeviszonyon 
alapuló piacgazdasággal és a centralisztikus államgazdasággal szemben 
lehetőséget teremt egy harmadik út kifejlődésére: a személyes szük-
ségletekre épülő gazdaság kiépítésére. Ez a harmadik út a társadalmi 
önszerveződés, önigazgatás útja, amiről ma igen sok szó esik, de alapfel-
tételeihez még nem kerültünk igazán közel. Pedig a társadalomban igen 
sok olyan lefojtott és jelenleg az egyéni létbe zárt tudás és cselekvési 
szándék van, amiből építkezhetnénk – de amiket csak egy egészen friss 
és gyökeres megújulás hozhat felszínre. Az, hogy ma a meginduló alulról 
szerveződés vonásaival azonosítanak számos, jelen viszonyainkból ki-
termelődő konfúzus jelenséget is, s ezek alapján, az anarchia veszélyére 
hivatkozva, a rend értékét állítják az önszerveződéssel szembe, részben 
annak a számlájára írható, hogy társadalmunk alapszerkezetében, leg-
fontosabb viszonyaiban egyelőre csak igen kevéssé érvényesülhet az 
alulról szerveződés. Ebben a feszültségben is kifejeződik társadalmunk 
azon sajátossága, hogy a szocializmus stratégiai, célorientált, a világ-
történelmi szerephez igazított felfogását valóságos történelmünkben 
mindinkább kiszorította a taktikai, aktuálpolitikai helyzetek által deter-
minált felfogás és gyakorlat. Pedig a fejlett tőkés rendszerek gazdasági 
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15„behozása” nem követő-idomuló taktikával, hanem éppen a nem kapita-
lista vonások felerősítésével, ezek kiaknázásával, egy másfajta termelési 
mód kikísérletezésével valósítható meg.

Tütő László: Ebből az optikából érdemes szemügyre venni a „létező 
szocializmus” szakirodalmi értelmezésének azt a típusát, amely szerint 
ez a kísérlet akkor tehet szert világtörténelmi jelentőségre, ha olyan 
termelési módot tud létrehozni, amely átvezet a tőkésből egy nála ter-
melékenyebb gazdálkodási rendszerbe.

Már volt szó arról, hogy a „létező szocializmusban” nem alakult ki a civil 
társadalomnak sem a polgári, sem valamilyen szocialisztikus formája.  
A civil társadalom (társadalmi önszerveződés) hiányából szükségszerűen 
következik a bürokratikus szervezés túlsúlya a legkülönbözőbb területe-
ken (gazdaság, politika, kultúra stb.). A mindenkori kormányzati hatalom 
a saját fennhatósága alatt tartja az állami tulajdonban levő termelési 
eszközök működését. Olyan szabályozás érvényesül, amelynek követ-
keztében ezek állami magántulajdonként funkcionálnak: hasznosításukra 
szellemi és fizikai bérmunkásokat alkalmaznak, akik használati javakat 
és értéktöbbletet állítanak elő. Így folyamatosan újratermelődik a tőke-
viszonynak egy részben piaci, részben politikai közvetítettségű formája. 
Az értéktöbblet elsajátítása (közvetlen felélése, illetve újraelosztása) a 
kormányzat hatáskörébe tartozik. Az értéktöbblet újraelosztásának fő 
irányai: egyrészt a gazdaság bővített újratermelésének finanszírozása; 
másrészt a hatalmi struktúra legitimálását célzó karitatív, szociálpolitikai 
juttatások; harmadrészt a szolgáló állam feladatainak (közigazgatás, hon-
védelem, oktatás stb.) ellátása. Végeredményben egy háromtényezős 
újratermelési mechanizmus épült ki, melynek pillérei: az értéktöbblet-ter-
melést biztosítandó nemzetgazdasági méretű tőkeközösség, a társadalmi 
karitativitásról gondoskodó szociális közösség és az ezek ellentétes 
irányú törekvésének a kiegyensúlyozására hivatott kormányzat (politikai 
állam), amely így fölöttük nagyfokú önállóságra tesz szert.

A gazdasági, politikai, szociális, közigazgatási stb. területen érvé-
nyesülő bürokratikus szervezés két alapvető következménnyel jár. 1. A 
hatalmi struktúra számára negatív hatás, hogy a kormányzat nem tudja 
biztosítani a termelési eszközök optimálisan gazdaságos működtetését, 
továbbá az újraelosztott értéktöbblet optimálisan gazdaságos felhasz-
nálását. Így a nemzetgazdaságra jelentős többletterhek rakódnak. 
2. A hatalmi struktúra konzerválása szempontjából előnyös az, hogy 
az állampolgárok a termelési, szociális, politikai stb. területeken nem 
kapnak döntési és önszervezési lehetőségeket, ezáltal nem alakul ki a 
kormányzati hatalommal konkurálni képes civil társadalom. Ugyanakkor 
az ország gazdasági helyzete előbb-utóbb feltehetően rákényszerítheti 
a kormányzatot a nemzetgazdaság működésének jelentős mértékű 
ésszerűsítésére. E racionalizálás két alapvető iránya a megtakarítási 
lehetőségek kihasználása, illetve a termelési eszközök gazdaságilag 
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16 hatékonyabb alkalmazása lehet. Az előbbi a nem termelő redisztribúció 
mérséklését, az utóbbi a termelékenység növelését jelenti.

A nemzetgazdasági szintű racionalizálásban azonban alternatíva 
mutatkozik. Elképzelhető egy totálisan nyereségcentrikus gazdálkodási 
rendszer kialakításával. De elképzelhető az állami tulajdon társadalmi tu-
lajdonná történő fokozatos átalakításával is. Ez utóbbinak a kiteljesedett 
formája feltételezi a következőket:

1. Olyan tendenciájú munkavállalási rendszer létrehozását, amelyben 
minden termelési eszközzel az az egyén, illetve csoport dolgozhat, aki 
(amely) a leghatékonyabb társadalmi hasznosítására vállalkozik (terme-
lési demokrácia).

2. A fogyasztási igények társadalmi önköltségen való kielégíthetőségét 
(fogyasztási demokrácia).

3. A hagyományos szociálpolitikai, közigazgatási, kulturális stb. felada-
tok jelentős részének társadalmi öntevékenységgé történő átalakítását.

4. A beruházási, fejlesztési kérdések jelentős részének önfinanszíro-
zóvá tételét: olyan szisztéma kialakítását, melyben maguk a fogyasztók 
döntenek a bővített újratermelésről, vállalva a költségek személyes 
munkával való fedezetét. 

Egy ilyen – a Válaszúton kötetben részletesen kifejtett – gazdálkodási 
rendszer lehetővé tenné az adminisztratív, bürokratikus irányítástól való 
megszabadulást és elősegíthetné a civil társadalom egy nem polgári 
formájának megszerveződését.

Kivégzés Kijevben 1942. február 13-án. Előtérben magyar és német katonák
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Gondolatok az Új Internacionáléról

I.

A szocializmus ellenségei valójában újragyarmatosítani akarják a világot, 
esztelen és embertelen ideológiájuk nevében akár a legerőszakosabb 
eszközökkel is támadják az úgynevezett „gonosz tengelye” országait, aho-
gyan George W. Bush, az Egyesült Államok korábbi elnöke cifrázta harcias 
retorikájában – nem átallva leplezetlenül hirdetni a „liberális imperializmus” 
jelszavát (Robert Cooper szavaival, aki a munkáspárti brit miniszterelnök, 
Tony Blair „guru”-ja és magas rangú diplomatája volt, majd az Európai Unió 
külügyi főnöke, Xavier Solana különleges tanácsadója lett). 

Az egyik legbefolyásosabb brit vasárnapi lap – The Observer – a 
következő felvezető szöveggel mutatja be Coopert, egy agresszív és 
agyonreklámozott háborús-uszító propagandakiáltvány szerzőjét: Robert 
Cooper vezető brit diplomata segédletével öntötte formába Tony Blair 
miniszterelnök új internacionalizmusra buzdító felhívását, és fogalmazta 
meg a humanitárius intervenció új doktrínáját, amely korlátozná az állami 
szuverenitást.

A Cooper által követelt új, liberális imperializmus és kettős mérce 
alkalmazásának szüksége a külpolitikában felháborította a baloldalt, 
csakhogy tanulmánya (amelyet a The Observer népszerűsített) ritka 
és őszinte nem hivatalos bepillantást enged az Afganisztánra, Irakra és 
egyéb országokra vonatkozó brit stratégia mögött rejlő gondolkodásmód-
ba (Cooper 2002). Ténylegesen Cooper írása jellemző ideológiai meg-
okolással szolgál nem csupán arra a veszedelmes „gondolkodásmódra, 
amely az Afganisztánra, Irakra vonatkozó brit stratégia mögött rejlik”, 
hanem arra a gondolkodásmódra is, amely alapjában jellemzi az elsöprő 
fölényben uralkodó globális hegemón, vagyis az USA imperializmusát, 
amely gátlástalanul játszik a tűzzel – potenciálisan a nukleáris tűz fellob-
bantásával is. Robert Cooper elképesztőn nagyképű, megemésztetlen 
zsargonszavakat vissza-visszakérődző cikkének veleje, amit a – „gyar-
matosítás szükségének” és a megújult imperialista „internacionalizmus” 
által végrehajtandó, elengedhetetlen „szuverenitáskorlátozó humanitárius 
intervenció” arcátlan védelmezésén elámuló – burzsoá sajtó köteles 
tiszteletadással propagál és reklámoz, annyi: a posztmodern világ tagjai 
nem veszélyesek egymásra, a modern és a premodern világövezetek 
viszont fenyegetést jelentenek rájuk. 



A
s

s
zo

c
iá

c
ió

k
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alkalmazása. Magunk között a törvények és a nyitott együttműködésen 
alapuló biztonság alapján járunk el. De mihelyt hozzánk képest régimó-
di államféleségekkel van dolgunk az európai posztmodern földrészen 
kívül, egy korábbi korszak durvább módszereihez kell visszanyúlnunk 
– erő, megelőző támadás, félrevezetés –, valahányszor azokkal kell 
tárgyalnunk, akik még a „minden állam önmagáért van” XIX. századi 
világában élnek. Magunk között betartjuk a törvényességet, de mihelyt a 
dzsungelben van intéznivalónk, a dzsungel törvényeit kell alkalmaznunk. 
A premodern világ támasztotta kihívás újdonság. A premodern világ a ku-
darcot vallott államok világa. […] Pontosan az imperializmus halála miatt 
láthatjuk felemelkedni a premodern világot. Birodalom és imperializmus 
olyan szavak, amelyek a visszaélés formáját kezdték jelenteni a poszt-
modern világban. Ma nincsenek gyarmati hatalmak, amelyek magukra 
vállalnák a munkát, holott a kínálkozó alkalom, sőt talán még a gyarma-
tosítás szüksége is, nagyobb, mint bármikor volt a XIX. században. Az 
imperializmus minden feltétele megvan, de kiapadt a kereslet és a kínálat 
az imperializmusra. És mégis, a gyengének még mindig szüksége van 
az erősre, és az erősnek még mindig rendben tartott világra van szük-
sége. Olyan világra, amelyben a hatékonyan működő és jól kormányzó 
exportálja a stabilitást és a szabadságot, s amely nyitva áll a befektetés 
és a növekedés előtt – mindez eminensen kívánatosnak látszik. Amire 
szükség van tehát, az egy újfajta imperializmus, amely elfogadható az 
emberi jogok és a kozmopolita értékek világa számára.” (Cooper 2002, 
kiemelés tőlem: M. I.)

Az a tény, hogy e „stratégiai gondolkodás” szellemi színvonala legfeljebb 
egy sarlatán lázálmaival ér fel, tökéletesen hidegen hagyja buzgó propa-
gandistáit. Hiszen az agresszív imperialista uralom veszedelmes érdekei 
minden effajta botcsinálta látnoki „világképet”, kinyilatkoztatást (amelyet 
szerzője hivalkodón „valós világlátásnak” titulál) az általánosan ajánlatos 
„demokratikus” bölcsesség magaslatába emelnek. Ugyanakkor a benne 
védelmezett rosszízű propagandatételeket is úgy kell kinyilatkoztatni, 
hogy az „emberi jogok és kozmopolita értékek” vitathatatlan megnyilat-
kozásainak számítsanak. Pontosan akként, ahogyan Bill Clinton hajdani 
elnök éppoly groteszk, mint amilyen agresszív rendelete, amely pimasz 
módon azt a kinyilatkoztatást tartalmazta: „csakis egy szükséges nemzet 
van, az Amerikai Egyesült Államok”. 

Érthető, persze, hogy ugyanez az imperialista szellem testesült meg 
az Egyesült Államok volt külügyminiszter-helyettese, Richard Armitage 
nyersen kimondott fenyegetésében is, ahogyan nem más, mint Pakisztán 
akkori államfője, Musharraf tábornok, aki a fenyegetést az arcába kapta, 
beszámolt róla (élő televíziós beszélgetésben, Washingtonban, 2006-
ban). Armitage szerint Pakisztán „vissza lesz bombázva a kőkorszakba” 
(nem kétséges, az ehhez megkövetelt atomfegyverek pusztító erejének 
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maradéktalanul eleget annak, amit Afganisztánban folytatott háborújával 
kapcsolatban parancsol az Egyesült Államok. 

Ugyanígy nyilatkoztatja ki könyvében Thomas Barnett, az Egyesült 
Államok Haditengerészeti Akadémiájának (Newport, Rhode Island) 
stratégiai kutató főmunkatársa (könyve egyik éles szemű recenzensének 
szavait idézve):

„A stratégiai előrelátásnak az Egyesült Államokban arra kell figyelmét 
összpontosítania, hogy »növekedjék az olyan államok száma, amelyek 
elismerik a háborúra és békére vonatkozó szilárd szabályokat«. […] Úgy 
véli, az Egyesült Államoknak a felelőssége arra használni fel rettentő 
hatalmát, hogy csakugyan globálissá tegye a globalizációt. Máskülön-
ben az emberiség egyik-másik része a kívülálló helyzetére ítéltetik, ami 
végső fokon ellenségként határozza meg őket. S ha egyszer aztán az 
Egyesült Államok ellenségeként nevez meg valakit, akkor az ellen okvet-
lenül háborúba száll, halált és romlást bocsát rá. […] Ez nem erőszakos 
asszimilálás, állítja Barnett, sem pedig birodalmi terjeszkedés; hanem a 
szabadság terjesztése.” (Peet 2005, 53–59.)

Mi több, ennek a „szabadságterjesztő stratégiai előrelátásnak” a brutá-
lis következményeit ugyanez a Barnett leplezetlenül cinikus és agresszív 
módon, ekképp mondja ki az Esquire magazinnak írott cikkében: „Mit 
jelent ez az új megközelítés nemzetünknek és az egész világnak hosszú 
távon? Hadd fogalmazzak ez ügyben nagyon világosan: A fiúk sohasem 
jönnek haza. Amerika nem távozik a Közel-Keletről, amíg a Közel-Kelet 
nem csatlakozik a világhoz. Egyszerű ez. Nincs kivonulás: ez a ki nem 
vonulás stratégiája.” (Barnett 2004.)

Természetes, hogy tekintettel a megszokott cinizmusra és képmuta-
tásra, amellyel közfogyasztásra alkalmasan szolgálják fel a háború és 
az aktuális háborús bűntettek igazolását, tökéletesen lényegtelen, hogy 
adott esetben a két politikai párt közül melyik alakít kormányt az Egyesült 
Államokban. Az elnökök és elnökjelöltek megszokott ünnepélyességgel 
nyilatkoztatják ki, tisztességesnek és őszintének tetsző összhangban 
a nemzetközi joggal, hogy háborús vállalkozásaikban szó sem lehet a 
„kormányforma megváltoztatása”, a „rezsimváltás” érdekében gyakorolt 
nyomásról, miközben túlságosan is jól ismeretes, hogy – államuk globális 
hegemonikus imperializmusa érdekében – pontosan a rezsim leváltása 
az igazi célja az egyre újabb és újabb háborús kalandjaiknak. 

Szembeszökőn nyilvánvaló példája volt ennek a demokrata elnökjelölt 
és korábbi alelnök Al Gore esete, aki kenetteljes képmutatással arról biz-
tosította választóit 2002-ben, hogy azért támogatja fenntartás nélkül az 
Irak elleni háborút, mert egy ilyen háború nem jelentené „a kormányzati 
rezsim megváltoztatását”, hanem csupán „egy tömegpusztító fegyve-
rekkel rendelkező rezsim lefegyverzését”. Az állítólagos „tömegpusztító 
fegyverek”, amiként mindnyájan tudjuk, egyáltalában nem léteztek Irak-
ban, ámde a cinikusan tagadott célnak, a „rezsimváltásnak” könyörtelen 
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halálát okozta.
Senkit sem lephet meg ezért, hogy ugyanazt a végtelenül cinikus és 

képmutató politikát erőltetik rá napjainkban a nemzetközi döntéshozó 
testületekre a nyugati államfők és miniszterelnökök, amelyiknek keserves 
tanúi lehettünk a múltban. A Líbia ellen csalárd módon indított háború 
nyilvánvaló példa erre. A nyugati „demokráciák” államelnökei és minisz-
terelnökei alighanem azt hiszik – s ez teljes összhangban van az általuk 
cinikusan meghirdetett „kettős mércével a külpolitikában” –, hogy a világ 
végezetéig rákényszeríthetik országaiknak és a földteke többi részének 
népességére a nemzetközi jog és politika mostanában végrehajtott lefo-
kozását, csak mert jelenleg ők uralkodnak a fennálló erőviszonyok és a 
nemzetközi döntéshozó szervek, valamint a közvélemény felett. 

II.

Persze, a szocializmus ellenségei – akik vakmerő háborús kalandjaikkal 
gondatlanul veszélyeztetik az emberiség életben maradását bolygónkon – 
ezen a módon azt az egész történelmi haladást próbálják semmivé tenni, 
amelyik a jelen korunkig végbement. Mégpedig avégett, hogy örökkéva-
lóvá tegyék úgynevezett „liberális imperializmusukat” és maradéktalan 
uralmukat a katonailag kevésbé erős országok felett, „halált és romlást 
bocsátva rájuk”. 

S hajlanak arra, hogy ne csupán akár még „megelőző [preventive] 
csapások” alkalmazásával is törjenek e kitűzött célra. Ilyesmivel ed-
dig is fenyegetőztek. De most már nyíltan hirdetik a „megelőlegező 
[pre-emptive] csapások” jogosultságát is. Vagyis jogosnak mondják 
némi háborús „előleget” nyújtani – a kiszemelt terep gyors és váratlan 
„kiürítése” formájában – bárkinek, bármikor és bárhol, ha jónak látják 
fegyveresen fellépni az „emberi jogok és kozmopolita értékek”, valamint 
a „demokrácia és a szabadság terjesztése” nevében. „Humanitárius 
beavatkozás” gyanánt. 

Kirívó próbálkozás ez az elmúlt évszázad történelmi fejlődésének 
visszavonására. Ez ugyanis bizonyságot adott arról, hogy a bolygónkon 
végbement és a végső határáig feszített monopolista-imperialista tőketer-
jeszkedés mennyire ellentmondásos természetű, destruktív, tarthatatlan, 
s hogy immár aláásta ökológiai túlélésünk legelemibb feltételeit is, mivel 
bűnös módon elherdálja a világ anyagi és emberi erőforrásait, és fékte-
lenül pusztítja a természetet. Ráadásul, amíg a tőkés fejlődés korábbi 
szakaszaiban a fennálló újratermelési rend képes volt helyreállítani nor-
mális működését konjunkturális válságai és a nyereségtelen tőke ilyenkor 
bekövetkezett likvidálása révén, fejlődésének utóbbi négy-öt évtizedében 
az immár javíthatatlanul tékozló tőkerendszer egyre mélyebb strukturális 
válságba süllyed. 
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vagyunk, semmiképp sem afféle múló történelmi esetlegesség, s nem 
is holmi félrevezetett politikacsinálók és „világlátomásos tanácsadóik” 
helyrehozható eltévelyedése. Ellenkezőleg, korunknak szükségszerűn 
bekövetkezett, végzetes fejleménye, amely elfojthatatlanul nőtt ki törté-
nelmileg fenntarthatatlan társadalmi újratermelési rendünk mély gyökerű 
szerkezeti válságából. 

Ez az oka, hogy a tőkerendszer gazdasági és politikai megszemélye-
sítői kénytelenek egyre nagyobb kényszerű romboláshoz folyamodni 
az anyagi élet területén: a romboló módon termelékeny gazdaságban 
és a hazárdjátékos, csalárd pénzügyi világban, meg azáltal is, hogy a 
visszafordíthatatlanság határáig kiszipolyozzák a földteke létfontosságú 
természeti erőforrásait és felelőtlenül kiirtanak számtalan élő fajt, ame-
lyek nélkülözhetetlenek a természet szükséges ökológiai egyensúlya 
fenntartásához. Ugyanígy a katasztrofálisan tékozló hadügyek terén is. 
S mindezt abban a hiú reményben, hogy megoldják vele (vagy legalább 
a végtelenségig ellenőrzésük alatt tarthatják) a fennálló rendszer szer-
kezeti válságát. 

Ámde – ez a kijózanító igazság – az egyedüli elképzelhető módja 
annak, hogy veszélyes termelési rendünk kiterjedt szerkezeti válsága 
sikeresen és tartósan megoldódjék: egy gyökeresen különböző társa-
dalmi újratermelési rend megteremtése és történelmileg fenntartható 
működtetése. Ha ugyanis egy mindent átfogó termelési rendszer eléri 
szerkezetileg meghatározott történelmi életrevalóságának határait, 
aminek világos bizonyítéka az egyre nagyobb tékozlás és rombolás a 
társadalmi cserekapcsolatok minden körében – ez pedig már nyilvánvaló 
korunkban, a „globalizált tőke” esetében –, nincs más útja-módja leküzde-
ni a potenciálisan mindent szétroncsoló szerkezeti meghatározottságok 
efféle rendszerét, mint valamely alapjaiban más szerkezetű társadalmi 
anyagcsere-újratermelés bevezetése. Hiszen egy átfogó társadalmi 
újratermelési rend legbensőbb lényegéből fakadó szerkezeti válság 
mindenképp ennek megfelelő szerkezeti változtatást követel. 

A tőke történelmi fejlődésének hosszú emelkedő szakasza alatt 
viszonylag zavartalanul tarthatott a tőketerjeszkedés és -felhalmozás 
szükségszerű folyamata. A dolgok ilyetén állása azonban igencsak 
megváltozott a rendszer hanyatló fejlődési szakaszának beköszöntével 
Európában, pár évtizeddel a XIX. század dereka előtt. Akkortájt tűnt fel 
a történelmi színen a tőke hegemonikus ellenlábasa, a munka, a maga 
külön követeléseivel, mint a társadalmi anyagcsere-újratermelés minősé-
gileg eltérő, alternatív rendjének tevékeny alanya, és szervezett akciók 
keretében kezdte benyújtani igényeit.

E mozgalom kialakulása és megszerveződése egybeesett egy nagy-
szabású gazdasági és társadalmi válság kitörésével és a rá következett 
forradalmi megrázkódtatásokkal az 1840-es években Európa különböző 
részein. Ennek a folyamatnak szükségszerű velejárója volt, hogy meg 
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dalmi újratermelési rend bevezetésére irányuló követeléseit, méghozzá a 
lényegre szorítkozva, nemzetközi érvényű összefoglalásként – ahogyan 
ezt Karl Marx és Friedrich Engels az 1847-ben alapított Kommunisták 
Szövetsége tagjainak kérésére elvégezte a Kommunista kiáltványban.  
A tőke szerkezetileg körülsáncolt újratermelési rendszerét ugyanis, amely 
ellenállhatatlanul törekszik a maga globális kiterjesztésére és kiteljesíté-
sére, csakis a munka „új történelmi alakjának” éppannyira földgolyó-szer-
te elvitathatatlan, hegemonikus alternatívája révén sikerülhet leküzdeni. 
Marx és Engels így jellemezte koruk egyre komolyabbra forduló válságait 
a Kommunista Kiáltványban:

„Az egyre kiterjedtebb piacnak a szükséglete, amelyen termékeit 
eladhatja, végigkergeti a burzsoáziát az egész földgolyón. Mindenüvé 
be kell magát fészkelnie, mindenütt be kell rendezkednie, mindenütt 
összeköttetéseket kell létesítenie. A burzsoázia a világpiac kiaknázása 
által valamennyi ország termelését és fogyasztását kozmopolitává 
formálta. […] A régi, belföldi termékekkel kielégített szükségletek he-
lyébe újak lépnek, amelyeknek kielégítésére a legtávolibb országok 
és éghajlatok termékei kellenek. A régi helyi és nemzeti önellátás és 
elzárkózottság helyébe a nemzetek sokoldalú érintkezése, egymástól 
való sokrétű függése lép. […] A polgári termelési és érintkezési viszo-
nyok, a polgári tulajdonviszonyok, a modern polgári társadalom, amely 
oly hatalmas termelési és érintkezési eszközöket varázsolt elő, ahhoz 
a boszorkánymesterhez hasonlít, aki nem ura többé az általa felidézett 
földalatti hatalmaknak. […] A polgári viszonyok túl szűkké váltak ahhoz, 
hogy befogadhassák az önmaguk által létrehozott gazdagságot. Hogyan 
küzdi le a burzsoázia a válságokat? Egyrészt úgy, hogy kénytelen meg-
semmisíteni a termelőerők nagy tömegét; másrészt úgy, hogy új piacokat 
hódít meg, és alaposabban aknázza ki a régieket. Tehát hogyan? Úgy, 
hogy még egyetemesebb, még hatalmasabb válságokat készít elő és a 
válságok elhárításának eszközeit csökkenti.” (Marx–Engels 1959 [1848], 
445–447. Kiemelés tőlem: M. I.)

A Kommunisták Szövetsége azonban, amelynek számára ez a 
jövőbelátó kiáltvány íródott, nem sokáig maradt fenn. Szervezésben 
gyenge tagságának Németországban folytatott ádáz zaklatása és be-
börtönzése következtében, megalapítása után öt esztendővel, maradék 
tagjai 1852-ben kénytelenek voltak kimondani megszűnését. Érthető 
módon nyilvánvalóvá lett: csakis a munkásosztály hatalmas nemzetközi 
szervezete képes állni a sarat az uralkodó rend rázúduló rohamaival 
szemben, amelyekre számítani kell majd a jövőben is. Az 1850-es évek 
első felében történelmi szükség mutatkozott tehát egy ilyen nemzetközi 
mozgalom szervezetileg fenntartható alakzatára és megfelelő harckész-
ségű stratégiai irányvételére, s ez azóta is elháríthatatlan kihívást jelent 
a tőke hegemonikus antagonistájának egymásra következő nemzedékei 
számára.
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A Kommunista kiáltvány megjósolta „még egyetemesebb, még hatalma-
sabb válságok”, természetesen, sorra bekövetkeztek Európa tőkés módra 
leginkább fejlett részén, így Franciaországban és Angliában. Nagy volt 
emiatt a kísértés, hogy ennek alapján általános következtetéseket von-
janak le a forradalmi átalakulás esélyeire. Csakugyan, az 1850-es évek 
második felében kibontakozó pénzügyi válság közepette még Marx néme-
lyik saját kijelentése is erre vallott. De mintegy a hosszabb távú történelmi 
fejlődés kilátásainak önkritikus felülvizsgálataként, e szavakat olvashatjuk 
Marxnak Engelshez írott egyik korszakos jelentőségű levelében:

„A polgári társadalom tulajdonképpeni feladata, hogy létrehozza, 
legalábbis körvonalaiban, a világpiacot és egy ennek bázisán nyugvó 
termelést. Minthogy a föld kerek, Kalifornia és Ausztrália gyarmatosítá-
sával és Kína meg Japán feltárásával ez a feladat nyilván befejeződik. 
A súlyos probléma számunkra ez: a kontinensen [Európában] küszöbön 
áll a forradalom és nyomban szocialista jelleget is fog ölteni. Vajon nem 
fogják-e szükségszerűen eltiporni ebben a kis zugban, mikor sokkal na-
gyobb területen a polgári társadalom mozgása még emelkedő irányú?” 

(Marx 1972 [1858], 339. Kiemelés tőlem: M. I.)
Ennek kijózanítón kritikus szellemében két alapvető dolgot kellett 

világosan leszögezni a munkásosztály felszabadító mozgalmának stra-
tégiai irányával kapcsolatban, hiszen e mozgalmat a közelmúltjában átélt 
keserves történelmi tapasztalat (a Kommunisták Szövetsége kudarca) 
fényében a lehető legszélesebb alapokon, és ami létfontosságú volt, 
szükségképpen harcra kész mozgalomként kellett újra felépíteni. 

Először is le kellett szögezni a szervezett szocialista mozgalom 
megalkuvástól mentes általános célkitűzését. Vagyis azt, hogy ez nem 
lehet más: a tőke egészében vett újratermelési rendszerének gyökeres 
meghaladása. Nyíltan ellentétbe kellett állítani ezt az ösztönös „trade-
unionista” szervezkedés irányzatával – amelyik, persze, minden szektás 
maximalizmussal szemben, teljes mértékben jogosult volt, csak épp nem 
kizárólagosan! –, hiszen az csakis a munkabérek emelésével törődött. 
Ezt a kérdést erőteljesen hangsúlyozta Marx egyik fontos beszédében, 
amelyet 1865-ben a nem sokkal azelőtt alapított Nemzetközi Munkásszö-
vetség munkásokból álló hallgatósága előtt mondott, a következőképpen:

„A szakszervezetek, mint az ellenállás központjai a tőke túlkapásaival 
szemben, jó szolgálatokat tesznek. Részleges kudarcot vallanak, ameny-
nyiben erejüket nem értelmesen használják. Általános kudarcot vallanak, 
amennyiben a fennálló rendszer hatásai ellen vívott gerillaháborúra 
korlátozódnak, ahelyett hogy szervezett erőiket a munkásosztály végső 
felszabadításának, vagyis a bérrendszer végleges eltörlésének emelő-
jeként használnák fel.” (Marx 1964 [1865], 138. Kiemelés tőlem: M. I.)

Ebben az értelemben a szervezett tömegmozgalom első és általános 
stratégiai célja nem lehet más: gyökeres szerkezeti változás előidézése 
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egyszerűen csak többé-kevésbé ideiglenes és potenciálisan megosztó, 
viszályt szülő javítgatás révén a munkásosztály tagjainak anyagi és 
kulturális létfeltételeiben, valamint csak egyik-másik országban vagy ré-
gióban, hiszen az ilyesmi csupán a dolgozók életszínvonalát sújtó tőkés 
túlkapások hatásai elleni küzdelem lehet, miközben érintetlenül hagyja 
ezek szükségszerű oksági alapját. 

Éppennyire fontos volt a második stratégiai alapelv is: a célul tűzött 
szervezet felépítésének szükségképp teljes mértékben nemzetközi irá-
nyultsága és szolidaritása. A követendő felszabadító célok – amelyek a 
tőke globálisan kibontakozó hatalmával szembefordulva, „a bérrendszer 
végleges eltörlésére” irányultak – tartós sikerre vitele valójában azon 
múlott: képes lesz-e a munkásság, tudatosan összehangolt, harcos 
nemzetközi cselekvése révén, minden téren összemérni erejét az osz-
tályellensége hatalmával? Máskülönben a néhány korlátozott térségben 
elért, részleges sikereit előbb-utóbb leépítheti, sőt akár semmissé teheti 
a globális kiterjedésre és kiteljesedésre törő nemzetközi tőke hatalma. 

A Nemzetközi Munkásszövetséget – azt a testületet, amelyik I. Interna-
cionálé néven vált ismeretessé a munkásosztály történetében – 1864-ben 
alapították e szorosan egymáshoz kapcsolódó stratégiai alapelvek szelle-
mében. Ennek a szervezetnek egy egész évtizeden át sikerült fenntartania 
magát – szemben a viszonylag rövid életű és jóval kevésbé befolyásos 
Kommunisták Szövetségével. De a tőke folyamatos történelmi felemelke-
dése azon a „sokkal nagyobb területen”, amelyről Marx oly hangsúlyosan 
ejtett szót az Engelshez írott s korábban idézett levelében, a dolgozók 
e sokkal szélesebb nemzetközi szervezetének is képes volt ártalmára 
lenni. Tényleg úgy történt, ahogy Marx figyelmeztetően megjósolta, az 
1871-es Párizsi Kommün forradalmát csakugyan „eltiporták ebben a kis 
zugban”, Európában, vérbe fojtották az uralkodó rend brutális osztályerői. 
Ebből világosan kitetszett, hogy a társadalom forradalmi átalakítására tett 
minden kísérlet ugyanolyan vadállati válaszcsapásra számíthat, amilyet a 
Kommün támogatóinak kellett elszenvedniük Franciaországban. 

A tőke világszerte imperialista eszközökkel támogatott, folyamatos 
felemelkedése és a munka roppant hátrányos helyzete között akkora volt 
a különbség, akár a számtani hatványok két egymásra következő foka 
között. A nemzetközi erőviszonyok aránytalansága volt tehát az egyik fő 
oka, hogy a munkásmozgalom stratégiailag elengedhetetlenül szükséges 
nemzetközi irányultsága történelmi jelentőségű kudarchoz vezetett: az 
I. Internacionálé kimúlásához. Az eseményeknek ez a nemzetközi mun-
kásmozgalom előrehaladása ellen ható fordulata amúgy korántsem volt 
magától értetődő, mivelhogy a történelem általános menetét tekintve, a 
tőkerendszer mint újat teremtő, produktív rendszer a XIX. század derekán 
már fejlődésének lefelé tartó szakaszába lépett. 

Emelkedő szakaszában a tőkerendszer, teremtő teljesítményeit tekint-
ve, a maga belföldi terjeszkedési lendülete alapján bizonyult sikeresnek. 
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hány ország monopolista/imperialista, katonailag biztosított világuralomra 
törtetésének ellentmondást nem tűrő parancsolata vezérelte. Viszont 
annak a történetileg visszafordíthatatlan körülménynek következtében, 
hogy a tőkerendszer a teremtő termelékenységét tekintve hanyatló 
szakaszába fordult, elválaszthatatlan lett tőle a militarista/monopolista 
terjeszkedés és saját szerkezeti keretei túlfeszítésének egyre erősbödő 
szükséglete. Ez pedig egy idő után a belföldi termelés terén „állandó 
hadiipar” kialakítására és bűnösen tékozló működtetésére, valamint ezek 
szükségszerű velejárójára, a háborúskodásra ösztökélte. 

Tény kérdése, hogy Rosa Luxemburg már jóval az I. világháború 
kitörése előtt világosan felismerte ennek a végzetes monopolista/impe-
rialista, romboló termeléstől hajszolt fejlődésnek a természetét. Azt írta  
A tőkefelhalmozás című könyvében a roppant tömegű katonai termelés-
ről: „A tőketermelés automatikus és ritmikus mozgásának ez az emelője 
[ti. a katonai célú termelés] magának a tőkének a kezében van – a 
parlamenti törvényhozás és az úgynevezett közvélemény-formáló sajtó 
apparátusa révén. Amiatt először úgy látszik, hogy a tőkefelhalmozásnak 
ez a sajátos területe határtalan terjeszkedőképességgel bír.” (Luxemburg 
1979 [1913], 384.) 

Az energia és a létfontosságú anyagi stratégiai erőforrások tékozló 
felhasználása nem csupán abban mutatkozott meg, hogy a tőke ellen-
szegülést nem tűrő szerkezeti meghatározottságai mindinkább hadi téren 
nyilvánultak meg, tehát a romboló termelésre termett – és a törvényhozás 
manipulálta „közvélemény” által soha még csak meg sem kérdőjelezett, 
nemhogy megfelelő módon szabályozott – katonai tagozatában, hanem 
a tőketerjeszkedés növekvőn romboló túlkapásaiban is a természettel 
szemben. A dolog iróniája, bár semmiképp sem meglepő, hogy a tőke-
rendszer fejlődésének e regresszív történelmi fordulata a munkásság 
nemzetközi szervezetére nézve is jó néhány keservesen negatív követ-
kezménnyel járt. 

Bizonyos, hogy a tőkerendszernek ez az új tagolódása a XIX. század 
utolsó harmadában kezdődött monopolista/imperialista szakaszával, 
amely elválaszthatatlan a végletekig bővülő tőke globális felemelkedé-
sétől, a terjeszkedési lendületnek egy új (roppant ellentmondásos és 
végképp tarthatatlan) módozatát nyitotta meg. Ez pusztán maroknyi 
privilegizált imperialista ország számára hozott hatalmas előnyöket, ám 
ezáltal sikerült elodáznia az „igazság pillanatát”, amit a rendszer a mi ko-
runkban immár elfojthatatlan szerkezeti válsága hordoz magában. A mo-
nopolista/imperialista fejlődésnek ez a típusa, persze, nagy lehetőséget 
adott a militarista tőketerjeszkedésnek és -felhalmozásnak, méghozzá 
kerül, amibe kerül alapon. Világos, hogy előbb vagy utóbb roppant drágán 
kell majd megfizetnie az emberiségnek emez újabb terjeszkedési lendület 
folyton fokozódó pusztításaiért. Tény, hogy a katonailag megtámogatott 
monopolista dinamizmus már két világrontó globális háború formájában 
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teljes megsemmisítésének lehetőségét is magával hozta egy harmadik 
világháború fenyegető rémképében, a szakadatlanul folyó, veszedelmes 
természetpusztítás mellett. Ez nyilvánvaló és még a legrosszabb fajta 
apológiát művelők számára is tagadhatatlan fejlemény.

De térjünk vissza a munkásság fejlettségének kérdéséhez az I. Interna-
cionálé idején. Eredetileg nemzetközi tömegmozgalomként gondolták el 
a tőkének és azoknak a kísértéseknek és illúzióknak az ellensúlyozására 
szánt szervezetet, amelyek a nemzeti alkotóelemek között szükséges, 
igencsak lényeges, harcos szocialista szolidaritás ellenében hatottak. 
Itt lépett közbe az a másik nagy történelmi tényező, amely roppant 
hátrányosan hatott a nemzetközi mozgalomra. Az történt ugyanis, hogy 
a kevés számú, leginkább sikeres monopolista/imperialista országban 
létrejöttek a választójoggal rendelkező munkásokra jelentékenyebb 
befolyást gyakorló politikai pártok.

Az ezzel kapcsolatos legkeservesebb bizonyíték és leginkább lényeg-
feltáró dokumentum Marx írása, A gothai program kritikája. Ez prófétai 
módon előre megjósolta azokat a mélységesen negatív következménye-
ket, amelyek a német szociáldemokrata mozgalom opportunista irány-
váltásából eredtek, amikor egyesült az „eisenachi” baloldal a – rosszabb 
mint pusztán – megalkuvó „lassalle-i” szociáldemokratákkal. Marx egyik 
levelében már korábban megfogalmazta gyanúját, hogy a lassalle-ánus 
szárnynak „valószínűleg titkos megállapodása van Bismarckkal”, Német-
ország imperialista „vaskancellárjával” (Marx 1973 [1865], 72). Ennek 
a gyalázatos „megállapodásnak” a tényét csak fél évszázad elteltével 
támasztotta alá súlyosan terhelő bizonyítékként Lassalle-nak Bismarckkal 
folytatott levelezése, amelyet 1928-ban tettek közzé.

Amiként ebből a levelezésből kiderült, Lassalle megküldte Bismarcknak 
az általa titokban manipulált Általános Német Munkásegylet szervezeti 
szabályzatát, s a következő hitszegő kommentárt fűzte hozzá:

„Ez világosan meg fogja győzni Önt, mennyire igaz az, hogy a mun-
kásosztály ösztönös hajlandóságot táplál a diktatúra iránt, amennyiben 
előzetesen elhitetik vele, hogy a diktatúra az ő érdekeiknek hasznos, s hogy 
a munkásosztály, minden köztársaságpárti nézet dacára, vagy épp ezért, 
mennyire hajlamos volna rá, ahogy én nemrégiben mondottam Önnek, 
úgy tekinteni a Koronára, szemben a burzsoá társadalom önzésével, mint 
a szociális diktatúra természetes képviselőjére, mármint, ha a Korona a 
maga részéről valaha is úgy döntene – ami persze nagyon valószínűtlen –, 
hogy valóságos forradalmi irányba tesz lépést, és a kiváltságos rendek 
monarchiájából egy szociális és forradalmi népi monarchiává változik 
át.” (Lassalle 1928 [1863].)

Marx anélkül, hogy bármi konkrétat is tudott volna Lassalle titkos 
tervéről, hogy kiszolgáltatja a szociáldemokrata munkásságot az impe-
rialista törekvéseket dédelgető és ennek szellemében cselekvő, ehhez 
a munkásságnál támaszt kereső osztályellensége diktatúrájának (amit 
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legnagyobb gyanakvással kezelte a szociáldemokrácia egyesítésének 
manőverét. A gothai program kritikája, Marxnak e megsemmisítő hatású 
bírálatát a párton belüli megfontolások okán zár alatt tartotta az egyesült 
párt vezetősége tizenhat éven át. Csak jóval Marx halála után, Engels 
kifejezett követelésére hozták nyilvánosságra. Marx írása a lehető leg-
világosabban kimutatta, milyen végzetes következményeket von maga 
után az a csalóka parlamenti választási zsákutca, amelybe bemasírozott 
a szociáldemokrata mozgalom az 1870-es évek utóján. Engels szintén 
rámutatott a gothai programról folyó elkeseredett vita idején, 1875-ben, 
August Bebellel történt levélváltásában, hogy a jövendő szociáldemokrata 
párt két szárnyának opportunista egyesülése folytán „a munkásmozgalom 
nemzetköziségének elvét a jelenre vonatkozólag gyakorlatilag teljesen 
megtagadják” (Engels 1975 [1875], 121).

Marx és Engels indokoltan elítélő diagnózisát maga a német szociál-
demokrácia erősítette meg tragikus, nagy visszhangot keltő módon az 
I. világháború kitörésekor: a párt fenntartás nélkül kiállt Németország 
katasztrófába torkolló imperialista kalandja mellett. Mi több, a szociál-
demokrácia továbbra sem volt képes kibújni nacionalista bőréből. Hiába 
volt minden későbbi történelmi fejlemény: a szociáldemokrata weimari 
köztársaság összeomlása és a hitleri mozgalom katasztrofális – a német 
lakosság többségének szavazataival támogatott – revansizmusa, amely 
az országot és a világot az elsőnél még pusztítóbb második globális 
háborúba sodorta. Ráadásul választói szavazataitól kapott erős befo-
lyása révén folyamatosan rákényszerítette saját béklyóit a nemzetközi 
munkásmozgalomra.

IV.

Így hát a korai kísérletek egy harcos szellemű nemzetközi munkásszer-
vezet felépítésére súlyos történelmi csalódással végződtek.

Az I. Internacionálé belső zavarai – annak ellenére, hogy a szervezet 
még Marx fáradhatatlanul áldozatos szellemi és politikai vezetése alatt 
működött – mindinkább megmutatkoztak az 1860-as évtized vége felé. 
Ennek következtében Marx 1872-ben áthelyezni kényszerült a szervezet 
központját New Yorkba, abban a hamar meghiúsult reményben, hogy így 
megőrizheti szilárd nemzetköziségét és puszta létét.

Ámde a nemzeti mozgalmak és a mindinkább imperialista hajlandósá-
gú nemzetállamok – amelyekhez az egyes szervezetek kapcsolódtak – 
irányveszejtő centrifugális ereje sokkal nagyobbnak bizonyult annál, mint 
amekkorával szemben végül is helytállni lehetett. Erre a fejlődésmenetre, 
természetesen, súlyos befolyással volt a Párizsi Kommün brutális katonai 
erővel végrehajtott leverése, amihez Otto von Bismarck kancellár köz-
vetlenül s a legelvetemültebb módon járult hozzá. A Kommün élet-halál 
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foglyokat, hogy a kommünárok ellen harcoljanak, s ezáltal cáfolhatatlan 
anyagi, politikai és katonai bizonyítékkal szolgált a burzsoá osztály-
szolidaritásra. De nem érte be ennyivel. Bismarck kancellár ugyanis 
1871–1872-ben azon ügyködött, hogy megteremtse egy nemzetközi 
akció kereteit a munkásosztály forradalmi mozgalma ellen. Erőfeszítését 
1873-ban siker koronázta, német, orosz és osztrák–magyar részvétellel 
létrejött a „három császár szövetsége”. A céltudatos összefogás arra 
irányult, hogy közösen lépjenek fel egy „európai rendzavarás” esetén, 
amit a munkásosztály bármelyik országban előidézne. Ekképpen „való-
sította meg” Bismarck Lassalle hitszegő tervét, hogy „katonai diktatúrát 
kell létesíteni és a munkásosztály érdekében gyakorolni”, a monarchiával 
mint „a szociális diktatúra természetes képviselőjével” egyetértésben. 

Nem meglepő ennélfogva, hogy az I. Internacionálé széthullott azok-
nak a feszültségeknek és ellentmondásoknak következtében, amelyek 
érvényre jutottak tagsága közt, nagymértékben köszönhetőn annak 
a lökésnek, amelyet a XIX. század utolsó harmadában monopolista/
imperialista fejlődési szakaszának beindulásával kapott a tőke. Sajnos, 
ebben az értelemben az I. Internacionálé kísérlete – harcos támogatói 
hősi és önzetlen munkájának ellenére – történelmi viszonylatban korai-
nak bizonyult az adott feltételek mellett, amikor a világ nagyobbik felén a 
polgári társadalom fejlődése még emelkedő irányú volt. Ez a körülmény 
segített leküzdeni az 1850-es és 1860-as évek nagy pénzügyi válságait, 
új erőviszonyokat alakított ki egy meglehetősen hosszú időszakra a visz-
szaélésekkel terjeszkedő tőke javára, tekintet nélkül arra, hogy mennyire 
problematikusnak – sőt az elkövetkező globális háborúkat és a termé-
szetbe való pusztító beavatkozást látva, több mint problematikusnak – 
bizonyult a tőkének ez a felívelése. 

A szociáldemokrata II. Internacionálé, amely az eisenachiak és a 
lassalle-ánusok egyesülésének folytatásaként jött létre, természetesen, 
távolról sem közelítette meg az egykor a munkásosztály harcos nem-
zetközi szervezeteként elképzelt eszményi szerveződést. Mi több, arra 
szolgáltatott bizonyítékot, hogy ez a szervezet végzetesen alkalmatlan 
a tőkével szemben a munkásság hegemonikus alternatívájának remélt 
felmutatására, s tette ezt épp az I. világháború kitörésekor azáltal, hogy 
teljes mértékben fejet hajtott az uralkodó rend imperialista osztályérdekei 
előtt.

A II. Internacionálé kapituláns összeroppanásának e keserű tapaszta-
lata fényében jött létre a III. Internacionálé az I. világháború után Lenin 
vezetése alatt, s egy ideig a nemzetközi szocialista mozgalom gyökeres 
irányváltásának ígéretét hordozta. De nem sokkal Lenin halála után a 
III. Internacionáléhoz fűzött remények is teljességgel füstbe mentek, 
amennyiben e szervezet a sztálinista állam politikájának simulékony 
eszközévé alakult át, s ennek következtében szükségképp eljött az 
ideje, hogy feloszlassák. A IV. Internacionálénak sem sikerült orvosolnia 
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képtelen volt felnőni az eredeti marxi elképzeléshez, hogy a nemzetközi 
munkásosztály harcos tömegmozgalma legyen. Szemlátomást gyakori 
szétforgácsoltság és megosztottság lett úrrá a radikális politikai szer-
vezetekben, s ez súlyosan ellene játszott annak a reménykedésnek, 
hogy befolyásuk majd csak megnövekszik. Ami a III. Internacionáléhoz 
egykor csatlakozott pártokat illeti, az a szomorú történelmi tény, hogy 
épp a legnagyobbak közül kerültek ki a nyugati tőkés országokban azok 
– mint az olasz vagy a francia kommunista párt –, amelyek a parlamen-
táris rendszer beilleszkedésre szolgáló keretei közt neoliberális típusú 
alakulatokká igazították át magukat, s ezáltal beálltak a fennálló rend 
tartópilléreinek sorába.

V.

Ma nagyon eltérők a feltételek, de nemcsak negatív értelemben. Tehát 
nemcsak azok, amelyek az emberi túlélésre leselkedő veszélyek fel-
erősödésére vallanak katonai és ökológiai téren, hanem – korántsem 
elhanyagolható módon – a javulást mutatók is.

Persze, a korábban nyomatékosított, ma tapasztalható romboló minő-
ség potenciálisan sokkal súlyosabb veszedelmet képvisel, mint azelőtt 
bármi az emberiség története során. Ez egyaránt kitűnik a globális hege-
monikus imperializmus véget nem érő háborúiból (amelyeket a „világlátó” 
apologéták akként eszményítenek, hogy „a fiúk sohasem jönnek haza”, 
mert szükségünk van „az emberi jogok és a kozmopolita értékek új impe-
rializmusára”, s közben háborús bűnös politikai vezetőik Nobel-békedíjjal 
tüntetik ki magukat) meg a természet fékeveszett rombolásából. És, 
persze, az is világos, hogy mindez szükségszerűen támadó visszavágást 
igényel egy történelmileg fenntartható tömegmozgalomtól. Ugyanakkor 
azonban a tőkerendszer hagyományosan késlelteti az „igazság pillana-
tának” eljövetelét – problémáit és ellentmondásait korábbi felemelkedé-
sének színtereire, ennél a „kis európai zugnál” „sokkal nagyobb területre” 
exportálja –, de hát mindennek eljön majd a maga történeti ideje. Nem 
egyszerűen azért, mert a rombolás maga sohasem oldott meg – és nem 
is oldhat meg – semmit. Hanem főként azért nem, mert minden elképzel-
hető termelési rendszernek, még a leghatalmasabbnak is, amilyet ismer 
az emberi történelem, az egykor feltartóztathatatlan tőkerendszernek, 
megvannak a maga történelmileg áthághatatlan szerkezeti korlátai.

A világnak az a „kis zuga”, amelyikről Marx beszélt 1858-ban, már nem 
kicsiny zug többé. A létező feltételek mellett a tőkerendszer növekvő telí-
tettségéből, valamint az abból eredő súlyos problémák, hogy ez a rend-
szer törve-zúzva, minden áron mindig tovább terjeszkedik, mint ameddig 
a takarója ér, továbbra is mindenütt roppant sötét árnyat vetítenek előre. 
A tőke történelmi emelkedése ugyanis mostanra már teljességgel véget 
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kénytelen volt elismerni 1858-ban Engelshez írott levelében.
Ráadásul az új történelmi körülmények között a gazdasági válságok 

is nagyon eltérő módon zajlottak le. A tőke globális felívelése idején a 
válságok ciklikus szabályossággal robbantak ki „nagy zivatarok” alakjá-
ban (Marx szavaival szólva), s ezeket viszonylag hosszú ciklikus bővü-
lési szakaszok követték. A tőke történelmi felemelkedése korszakának 
lezárultával azonban gyökeresen új minta alakult ki. Ma már a növekvő 
gyakoriságú recessziós szakaszok egyfajta folytonos depresszió ki-
alakulását sejtetik. S a mindenhova betolakodó tőkerendszer globális 
összefonódottsága miatt csakis szervezetileg megtámogatott, támadó 
akcióval lehet vereséget mérni a tőke mint fokozott mértékben tékozló 
újratermelési rend romboló erőire, nem pedig védekező tevékenységgel, 
ami oly jellemző volt a szocialista mozgalomra a múltban. 

Innen nézve, az Új Internacionálé megalakítása és sikeres működte-
tése nem csupán keservesen nyilvánvaló, de roppant sürgető feladat is 
ma. S e feladat elvégzésére ma jók a kilátások, mivel a történelemben 
először megszülethet a munkásosztály harcos nemzetközi mozgalma, az 
egyedüli elképzelhető hegemonikus alternatívája a tőkének. Hiszen ko-
runkban nem egy fontos társadalompolitikai tényező, amelyik a múltban 
jelentősen hozzájárult a tőke helyzetének megerősítéséhez, s defenzív 
magatartást igyekezett rákényszeríteni a munkásságra, immár bénító 
gátlás alá került, s ez ma alapos akadálya, hogy a tőke a korábban be-
gyakorolt módján kecmeregjen ki a válságból. 

Fontos itt emlékeztetnünk arra, hogy a fentebb szóba került „tőke 
túlkapása”, amit Marx hangsúlyozott a Nemzetközi Munkásszövet-
ség Főtanácsához intézett üzenetében a dolgozók életszínvonalának 
kérdésével kapcsolatban, a mindenütt fellelhető versengésnek kettős 
értelmében is közvetlenül érinti a munkásságot. Első értelmében a 
munka szembenállását jelenti a tőkével a társadalmi termék elosztását 
illetőn, és ebben a viszonylatban nyilvánvaló előnyt biztosít a munká-
val szemben a tőkének mint a termelési eszközök és feltételek feletti 
ellenőrzés megvalósítójának. A második értelmében viszont a munká-
sok egyenként véve, valamint a munkásság különféle rétegei kerülnek 
egymással versengő küzdelembe gazdasági létfeltételeik megtartása 
végett, amiből megint csak hátránya származik a munkásosztálynak a 
belső megosztás és a megfelelő rétegérdekek révén, így hát általános 
stratégiai érdekeik aláaknázása irányában hat. Ezért Marx a kapitalista 
módon elérhető társadalmi termék elosztásában tapasztalt „tőkés túlka-
pások” ellen hagyományosan folytatott akcióval – az ilyen típusú cselek-
vés esetében a versengés által megosztott munkásság szükségszerűn 
csupán a rendszer hatásainak defenzív megkérdőjelezésére szorítkozik, 
s nem teszi kérdésessé ennek szerkezetileg meghatározott oksági 
alapját – annak szükségét állította szembe, hogy a munkásság olyan 
stratégiát alkalmazzon, amelyikkel „szervezett erőiket a munkásosztály 
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emelőjeként használnák fel”. 
Ahogy mindnyájunk előtt ismeretes, a munkásmozgalom négy Inter-

nacionáléja közül egyik sem volt képes az uralkodó történelmi körülmé-
nyek között megvalósítani az arra irányuló marxi stratégiát, hogy tartós 
offenzívával legyűrjék és meghaladják a tőkerendszer oksági kereteit.  
A legjobb esetben néhány lényeges célkitűzést be tudott szúrni a kiált-
ványaiba a mozgalom radikális szárnya, de nem volt képes ilyen célokat 
megvalósítani a tőkerendszer emelkedő irányú fejlődése során, vagyis e 
rendszer történelmi előnyt élvező strukturális dominanciája alatt. Azonkí-
vül a nemzetközi munkásmozgalom reformista szárnya még a dolgozók 
életszínvonalának sérelmére történő tőkés túlkapásokkal szembeszö-
gezett követeléseit is mindenkor jóval a rendszer megszabta korlátokon 
belül maradva fogalmazta meg. Ugyanilyen feltételek közt alkudozott a 
hatalommal is. Végtére ezen a módon az össztőkének segített kievickélni 
ciklikus válságaiból ahelyett, hogy a legcsekélyebb kísérletet tette volna 
az „evolúciós szocializmus” megvalósítására, amit kimondottan, bár meg-
lehetős álnoksággal, megígértek Eduard Bernstein és hasonszőrű társai 
a szociáldemokrata és a hagyományos (meg az „új”) munkáspártokban. 
S ne feledjük, hogy végül még az „evolúciós szocializmus” legjámborabb 
tantételeit is, az utolsó betűig, sutba vágták. 

E tekintetben korunkban annyi a történelmi változás, hogy lezárult az út, 
amelyen újra meg újra azt az ígéretesnek látszó reformista fikciót lehetett 
elfogadtatni, hogy megvalósítható lenne egy szerkezetileg eltérő, szocia-
lista társadalmi rend, aprócska gazdasági változtatások révén. Ezzel 
szöges ellentétben, a valóságban az történt, hogy a tőke a múltban rávette 
a reformista munkásságot: tegye magáévá és reklámozza serényen az 
„evolúciós szocializmus” – valamint ennek ikertestvérei, az ún. „olasz és 
francia parlamenti út a szocializmushoz” – teljességgel megvalósítha-
tatlan ígéretét. S e ködösítés leple alatt sikerült szépen lefegyvereznie 
potenciális ellenfeleit a munkásosztály soraiban. Tekintve a regényes 
reformista ígéretek és az „evolúciós szocializmus” meg a „parlamenti út 
a szocializmushoz” brutálisan kijózanító valósága között meglevő, ám 
elködösített összefüggést, egy csöppet sem meglepő, hogy a III. Interna-
cionálé korábban legsikeresebb pártjai – az olasz és a francia kommunista 
párt – úgy végezték, ahogy: visszaverekedték magukat a saját maguk ásta 
verembe, ahol regresszív álláspontjuk már megkülönböztethetetlenné tet-
te őket a neoliberalizmustól. A munkásmozgalom kínosan megtapasztalt 
visszahúzó „reformista” fejlődése óhatatlanul újra nyitottá tette a kérdést: 
milyen cselekvési irányt kell követni a jövőben ahhoz, hogy stratégiailag 
tartósan szembe lehessen szállni a dolgozók életkörülményeinek rontá-
sával még a tőkés módra legfejlettebb országokban is – közben pedig 
tartson, ameddig tart a defetista múlt kiigazítása! Korunkban ugyanis még 
a munkásosztály képviselői által felvetett, felettébb korlátozott követelések 
és célok megvalósításához is olyan harci szellemű, támadó cselekvés 
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sokra van szükség, amelyek lényegileg a tőkerezsimnek a bérrendszer 
felett gyakorolt szerkezeti ellenőrzése ellen irányulnak.

A mély szerkezeti válságát élő tőke előtt egy másik út is lezárult manap-
ság, s ez potenciálisan még nagyobb súlyú tény. Megszűnt ugyanis az a 
hagyományos lehetőség, hogy a tőkerendszer mindent elsöprő háborúval 
oldja meg egyre súlyosbodó problémáit, olyanképpen, ahogy kétszer is 
ténylegesen megkísérelte a XX. századi világháborúk megvívásával. 
E végzetes út zárlatát semmi sem oldhatja fel, még az olyan, végképp 
irracionális kalandok sem, amilyeneket a tőke háborús uszító apologéta 
„látnokai” szorgalmaznak. A dolog mélyén ugyanis a tőkerendszer mint 
olyan újratermelési viszonylatainak egyik feloldhatatlan ellentmondása 
húzódik meg. 

Ez nyilvánul meg egyfelől a tőke globális léptékben folyó könyörtelen 
koncentrációja és centralizációja, másfelől meg a fennálló rendszer szer-
kezetéből következő képtelensége között arra, hogy a megfelelő globális 
léptékben kellő politikai stabilizációt teremtsen. Még a globális hegemo-
nikus imperializmus legagresszívabb katonai beavatkozásai is – a jelen 
esetben az Amerikai Egyesült Államok militarista fellépései – óhatatlanul 
kudarcba fulladnak ebben a vonatkozásban szerte a földtekén. Bármilyen 
nagy számú korlátozott háború pusztításai sem elegendők ahhoz, még 
megközelítőleg sem, hogy mindenütt tartósan megalapozzák egyetlen 
imperialista hegemón és ennek „globális kormánya” vitathatatlan uralmát. 
Márpedig ma csakis ez felelne meg maradéktalanul a tőke logikájának. 
Ebből a bomlasztó ellentmondásból csakis a szocialista hegemonikus al-
ternatíva mutathat kiutat. Vagyis egy olyan szervezetileg életképes törté-
nelmi alternatíva, amelyik teljes mértékben tiszteletben tartja az egymást 
kiegészítő nemzeti és nemzetközi dialektikáját korunk történelmében.

Tehát objektív referenciatartományát tekintve maga a tőke erőszakosan 
bitorló térhódítása is gyökeres változást szenvedett a jelen körülmények 
között. Most már ugyanis – minthogy a tőkerendszer történelmi emelkedő 
szakaszának visszafordíthatatlanul vége, nem maradt több elözönleni és 
leigázni való terület a mi korlátozott kiterjedésű bolygónkon – a tőkerend-
szer térhódítást, bitorlást követelő terjeszkedési parancsolata közvetlenül 
magát az emberi létezés alapját fenyegeti elpusztítással abbeli hiú pró-
bálkozásában, hogy kárpótolja magát az uralma alá vonható újabb terüle-
tek hiányán tapasztalt veszteségéért. Következésképp a tőke és a munka 
között folyó történelmi viadal tétje ma már – s ez változatlan marad a 
jövőben is – minden vagy semmi, ez pedig megszünteti a munkásság 
egykor elkerülhetetlen defenzív magatartásának mégoly korlátolt indo-
koltságát is. Hiszen az emberi létezés elemi feltételeinek lerombolásától 
való megmenekülést nem bízhatjuk arra, hogy az egyre pusztítóbb tőke 
majd csak tesz valami engedményt a társadalmi anyagcsere-folyamat 
felett gyakorolt ellenőrzésében. Erre számítani a legnagyobb esztelenség 
volna, akkora contradictio in adiecto, önellentmondás ez. 
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A múltbeli defenzív magatartást át kell adni annak, ahova tartozik, vagyis 
a visszavonhatatlan múltnak, hogy történelmileg fenntartható alternatívát 
állítsunk a helyére. Hiszen a globális tőkerendszer hatékony tagadása 
csakis egy olyan stratégiailag életképes és tudatos szervezeti közbeavat-
kozás révén képzelhető el, amelyik a megfelelő módon és mértékben 
globális jellegű. Ez viszont kizárólag olyan típusú nemzetközi szervezeti 
keretek létrehozása és harcra kész működtetése révén valósítható meg, 
amelyek alkalmasak arra, hogy leküzdjék – történetileg életképes gya-
korlati működési elvek alapján és maradéktalanul következetes együtt-
működéssel – a munkásmozgalom múltbeli krónikus védekező jellegét 
és kártékony belső megosztottságát. 

Ne V. vagy VI. Internacionálé legyen ez – a magát ekképpen megha-
tározó szervezet óhatatlanul feltépné a régi sebeket és újraindítaná a 
szükségtelen vádak-viszonvádak áradatát –, hanem Új Internacionálé, 
amely elkötelezi magát a tőke jelenlegi pusztító rendjének tagadása és a 
tagjai közti társadalmi anyagcsere-kapcsolat gyökeresen eltérő módjának 
létrehozása mellett. Más szóval, az Új Internacionálé elnevezésével is 
jelezze, hogy nemcsak a múltbeli defenzív magatartást, hanem a sze-
rencsétlen megosztó vádaskodást is átadta a múltnak. Az Új Internacio-
nálé tudatos, pozitív eltökéltséggel nézzen szembe a ma elkerülhetetlen 
történelmi kihívásokkal, megteremtve és megadva alkotó tagrészeinek 
– legyenek ezek stratégiai célok szerint tagolt politikai szervezetek vagy 
megalkuvást nem ismerő társadalmi mozgalmak – lényegi-tartalmi egyen-
lőségük szükségszerű szervezeti alapját. Ez annyit jelent, mint létrehozni 
– sokkal biztosabb alapokon, mint ahogy a múltban elképzelhető volt – a 
történelmileg fenntartható cselekvésnek azt a módját, amelynek révén 
a jövőben véghezvihető lesz létező társadalmaink visszavonhatatlan 
szocialista átalakítása.

A munkásmozgalom mint a tőke hegemonikus alternatívája nem 
tehet szert az olyannyira szükséges erőre, ha nem rendelkezik életké-
pes szocialista nemzetközi távlattal. Ehhez a múltbeli internacionálék 
történetének pozitív módon előretekintő felülvizsgálatára kell helyezni 
a hangsúlyt. 

Érthető, persze, hogy a kapituláns II. Internacionálé ma már semmi 
jelentőséggel sem bír, s ezért semmi okunk sincs arra, hogy valami 
lényegeset keressünk benne. Viszont még mindig fontos számunkra a 
történelmileg fenntartható radikális nemzetközi erőfeszítések helyénvaló 
értékelése, éppenséggel a jövő szempontjából. Nem hunyhatunk szemet 
a szocialista mozgalom radikális szárnyának belső törésvonalaiból adódó 
súlyos öröksége felett, hogy a múlt század folyamán különböző frakciók 
jöttek létre, s hogy ezek megosztó hatása kínos módon mindmáig érez-
hető. Senki sem tagadhatja, hogy előbb-utóbb az összes ilyen frakciós 
törésvonalon felül kell emelkedni a szocialista munkásság által támasz-
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időbe telik is. Ami viszont teljes bizonyossággal állítható: a törésvonalak 
eltüntetésének feladatával csakis egy pozitív módon osztott nemzetközi 
szervezet keretei közt lehetséges megbirkózni. 

Az elérendő célok szükséges stratégiai sorrendjét illetőn ma a szocia-
lista internacionalista cselekvés pozitív irányának szervezetileg biztosított 
s életképes tagolódása és kereteinek megerősítése áll az első helyen. 
Elképzelhetetlen a siker, ha a tőke növekvő agresszivitására ugyanolyan 
defenzív gyengeséggel reagál a munkásság, mint a múltban, ha erre 
az agresszivitásra nem a szervezett munkásosztály minden kihívás-
sal szembenéző, támadó harckészültsége ad méltó választ. Hiszen a 
tőkerendszer mélyülő szerkezeti válságának körülményei közt máris 
tanúi lehetünk az önkényeskedő tőke támadó kedve felerősödésének a 
munkával szemben, s ez óhatatlanul csak még rosszabbra fordulhat a jö-
vőben. A szétforgácsoltság és megosztottság mindig oda vezetett, hogy a 
munkásság védekező magatartásra kényszerült, aminek következménye 
osztályellenségének tartós uralma lett a munkásság felett. Ez korántsem 
véletlenül alakult így. Végtére is a régi római uralkodó osztályok már jóval 
a kapitalizmus előtt rátaláltak a sikerrel alkalmazott bölcsességre: divida 
et impera, oszd meg és uralkodj! 

Tekintettel a cselekvés következetesen nemzetközi kereteire, nagyon 
fontos a szervezetileg életszerűen alkalmazható irányelvek elfogadása. 
Hiszen a múltban a dogmatikus egységet programmeghatározó szük-
ségszerűségnek tekintették a radikális nemzetközi szervezetekben. Ez 
sokszorosan káros következményekkel hátráltatta célul tűzött előmene-
telüket. Ugyanis előrehaladásukat rendre megakadályozta a doktriner 
felfogással velejáró, vissza-visszatérő megosztottság és szétforgácsolt-
ság. Gyengítette őket ahelyett, hogy egységbe forrasztó erősödésüket 
segítette volna elő. 

A dogmatikus egység követelményének a szervezeti keretek előre 
meghatározott irányelveként való fenntartása ugyanilyen károkat okozna 
az Új Internacionálé fejlődésében is. Hiszen a társadalmi és történelmi 
körülmények szükségképpen különbözők a maguk globális változatos-
ságában, jelentősen eltérő szervezeti meghatározásokat igényelnek 
sajátos társadalmi és politikai feltételeik és az ezeknek megfelelő esz-
közrendszereik szerint.

Magától értetődik, természetesen, hogy mindazok, akik szervezetileg 
az Új Internacionáléhoz kívánnának csatlakozni, akként határozzák meg 
magukat, hogy azonosulnak a társadalom szocialista átalakulása tágan 
vett, általános elvével és alapvető felszabadító céljával. Ám a tőkés tár-
sadalmi rend szocialista átalakításának tágan vett, általános elvével és 
stratégiai céljával való egyetértésből nem következik semmilyen doktriner 
előírás arra nézve, hogy az elfogadott általános cél fenntartható megva-
lósításához milyen gyakorlati intézkedéseket és milyen cselekvéseket 
kell elvégezni. Az ilyen értelmű új megközelítésmód éles ellentétben áll 
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felsorakoztatták – a várt siker rovására. 
A jövőben jóval járhatóbb útnak bizonyulhat hagyni, hogy a különböző 

utak és módok viszonylagos előnyeiről vagy hátrányairól a szervezet 
részei s az egyes szervezeti egységek által elvállalt feladatok tényleges 
megvalósulása (vagy meg nem valósulása) döntsön pozitív módon: a 
társadalmi és politikai harc gyakorlatában, az óhatatlanul változatos 
társadalmi körülmények között. Az ilyen működési mód szövetkezésben 
összeadódó és összeforrasztó eredménnyel járna szétforgácsoltság 
helyett. Ez az út vezet előre korunk súlyos kihívásokat rejtő feltételei 
közepette. Az Új Internacionálé lehetne a legmegfelelőbb szervezeti keret 
e kihívásokkal való szembenézéshez.
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Magyar katonák a cserenkovi cukorgyár igazgatójának akasztásánál. 
Cserenkov (Cservenka), 1941
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37FÜLÖP ÁDÁM – SZABó TAMÁS

Emberek föld nélkül, földek ember nélkül:
a termőföld anyagi és szellemi  
kisajátítása Magyarországon

 „Mikor az elnyomottak, a senkik
 Jajdulva, fegyverkezve jönnek…”
  Ady Endre: Az Isten harsonája

1. Bevezető gondolatok a földről

„Számunkra, zapatisták és más mexikói és amerikai őslakos törzsek 
számára a föld az anya, az élet, őseink emlékezete, a szokásaink és a 
kultúránk otthona. A föld az identitásunk. Rajta, általa és érte vagyunk. 
Nélküle meghalunk, még akkor is, ha élünk. Számunkra a föld nem csak 
az, ahova pisilünk, ahova elvetjük a magokat, vagy ahol a leszármazot-
taink felnőnek majd. A föld a levegő is,  szélként fúj végig a völgyeken és 
süvít a hegyekben; a víz is, amely forrás, folyó, lagúna és eső is, és így 
hoz életet bevetett földjeinkre; a fák, és az erdők is, melyek árnyékot és 
gyümölcsöt adnak; a madarak is, melyek a szélben táncolnak és a fák 
ágain énekelnek, és az állatok is, melyek velünk növekednek és élnek és 
táplálnak minket. A föld mindaz, amiért élünk és meghalunk. Számunkra 
a föld nem egy árucikk, ahogy az emberi lények sem árucikkek, és nem 
árucikkek azok az emlékek és üdvözlések sem, melyeket a halottaink-
nak adunk, és amelyeket tőlük kapunk. A föld nem tartozik hozzánk, mi 
tartozunk őhozzá. Azt a feladatot kaptuk, hogy az őrei legyünk, hogy 
vigyázzunk rá, és védjük meg, pontosan úgy, ahogy ő védett minket 
a fájdalomnak és az ellenállásnak ebben az 515 évében. Mi harcosok 
vagyunk. Nem azért, hogy legyőzzük és behódolásra kényszerítsük a 
másikat, azt, aki máshol lakik, vagy máshogy él. Harcosok vagyunk, 
mert megvédjük a földet, anyánkat, az életünket. Számunkra ez jelenti a 
végső küzdelmet. Ha a föld meghal, meghalunk mi is. Föld nélkül nincs 
holnap. Ami pedig le akarja rombolni a földet, az egy egész rendszer. 
Ez az ellenség, amit le kell győzni. »Kapitalizmus« az ellenség neve. 
[…] Sem a fát, sem az erdőt. Mi, zapatisták, ahhoz, hogy megértsük, 
mit kell tennünk, lefelé tekintünk. Nem a megalázkodás jeleként, nem is 
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és megértsük azt, ami nem lett megírva, azt, amire nincsenek szavak, 
csak érzések, hogy lássuk a gyökereket, amelyek megtartanak, ott, a 
magasban, a csillagokban.”1 

A zapatista őslakos indiánok politikai pozíciója könnyen levezethető 
kozmológiájukból is, amelynek tehát egyik lényegi eleme, hogy a föld 
nem tartozik hozzájuk, hiszen ők tartoznak a földhöz. Vagyis nem az ő 
tulajdonuk. Ebből következik, hogy a föld nem adható el, és nem vehető 
meg. A földtől függ az identitásuk. A föld egyet jelent a méltóságukkal – és 
a méltóság végképp nem eladható, de nem is vehető el. 

De mit jelent nekünk a föld? Ki, hogyan és honnan tekint rá? Ki hogyan 
határozza meg saját magát a föld viszonylatában? Hol érünk véget mi, 
és hol kezdődik a föld?

A hatalom „felülről” generált értelmezésében, vagyis az uralkodó kul-
túra neoliberális közgazdaságtani paradigmájában a termőföld véges 
erőforrásként jelenik meg.2 Ebben a pillanatban ontológiai jelentésváltás 
történik: az emberi tudatban a föld eszközzé válik, amiből egyenesen 
következik az utilitarista hozzáállás és a versengés ezért a véges erő-
forrásért (is). A föld erőforrásként kezelése azt is jelenti, hogy a tőkefel-
halmozás célja mellett eltörpül, ad absurdum, megszűnik minden más 
olyan funkció és hozzárendelt érték, amely pénzben nem kifejezhető (a 
mélyökológiában ezt hívják intrinsic value-nak). 

Ez a szemléletmód tehát a termőföldet instrumentalizálja, a tőke 
termelékenységének eszközévé fokozza le, és többé már csak nem is 
feltétlenül termelőeszközként tekint rá, így végérvényesen elsöpri a fen-
tebb említett őslakos-megközelítést, amely merőben máshonnan tekint a 
földre – és ebből kifolyólag az őslakosoknak merőben mások a kollektív 
önvédelmi stratégiái földjeik megvédésekor. Ezt nagyon jól szemlélteti az 
ebben a számban közölt írás a brazil földnélküliek mozgalmáról (Mônica 
Dias Martins: A részvétel tanulása: Az MST tapasztalata Brazíliában).

Gyakorlatilag mindig is, de az I. világháborút követően folyamatosan 
napirenden volt, és az elmúlt években újra különösen kiéleződött a hazai 
termőföld tulajdonlásának és használatának kérdése. Megszámlálhatat-
lanul sok könyv, monográfia, cikk, tanulmány, jelentés (legutoljára az V. 
Ángyán-jelentés) látta meg a napvilágot a földügy kapcsán. Tavaly ősz 
óta a 2. Orbán-kormány által intézményesített, és futószalagelven műkö-
dő állami földrablások („state assisted land-grab”3) kicsúcsosodásaként 
a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ meghurcolásának vagyunk tanúi.4

Tudunk-e azonosítani olyan pontokat a rendszerváltás előtt és után, 
ahol a földkérdés sorsfordító pályákra került? Miért nincs a jelen állapot-
ban sokkal szélesebb és határozottabb társadalmi ellenállás a földek 
visszaszerzéséért? Mik azok az erővonalak, amelyek mentén a háború 
frontjai felálltak, és milyen eszközök, ha vannak egyáltalán, állnak ren-
delkezésre az emberek kezében a társadalmi önvédelemre? 
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mélyebb összefüggések feltárása és megértése sokszorosan meghaladja 
mind a jelen írás terjedelmét, mind pedig szerzőinek a témában való jár-
tasságát) próbál több kérdést is felvetni azért, hogy tágítsuk a földügyről 
való közös gondolkodás terét. Nagymértékben támaszkodtunk arra a 
rendkívül gazdagon illusztrált kutatómunkára, melynek eredményét Án-
gyán József V. Jelentésében tette nyilvánossá részletes kimutatásokkal, 
elemzésekkel és értelmezésekkel egyetemben. E szellemiségében is 
kiemelkedő fontosságú kordokumentum konkrét esettanulmányokon ke-
resztül könyörtelenül és minden tekintetben leleplezi a 2. Orbán-kormány 
által a közelmúltban végzett földrablások pontos hogyanját és mikéntjét.5 

2. Történelmi áttekintés

A szövetkezeti modell az 1910–1920-as években virágzott Magyaror-
szágon. Szemben a későbbi, szovjet kollektivizálások jól ismert szövet-
kezeteivel, ez még a centrumországok kapitalista szövetkezeti modellje 
volt; a szövetkezeti mozgalom Dániából, Hollandiából, Németországból, 
Angliából indult a XIX. század közepén. Magyarországon az agrárium 
legerősebb és legnagyobb szövetkezete a Hangya Szövetkezet volt, 
1940-re 700 000 taggal, 30 konzervgyárral, 20 ipari üzemmel és több 
mint 400 bolttal szerte az országban.6

Magyarország a két világháború között a feudális nagybirtokrendszer 
örökségében élt. A XX. század elején az agrárnépesség a társadalom 
62,4%-át tette ki.7 A két világháború közötti „népi” mozgalom éppen 
azért is szólalhatott meg autentikusan, mert képviselni tudott egy olyan 
réteget, a földművelő, földből élő paraszttársadalmat, amelynek akkor 
jelentős társadalmi bázisa volt, viszont elnyomásban és nélkülözésben 
kellett hogy éljen. A két világháború között 3 földreformkísérletet próbáltak 
végrehajtani a népi mozgalom elkötelezett zászlóvivői – sikertelenül. 

Az 1945 utáni radikális átszervezés az agráriumban azért is vált lehe-
tővé, mert a háború frontvonalán lévén, iszonyatos károkat szenvedett el, 
és szörnyű állapotban volt az ország (az állatállomány 50%-a elpusztult, 
a betakarítások több egymást követő évben is elmaradtak, a kollektív 
tartalékok irtózatosan megcsappantak). 

1945-ben a Hangya Szövetkezetet lefejezték, vagyonát szétosztották, 
a szervezetet izolálták, majd beolvasztották a hatalom által létrehozott, 
felülről irányított új szervekbe. Nagyjából ugyanez történt az addig létező 
többi kisebb-nagyobb szövetkezettel is (hitel-, fogyasztási, tej-, földbérlő 
szövetkezetek): új, bürokratikus központokba csatornázták őket, ahol 
valódi tevékenységüket nem tudták tovább folytatni.

1945-ben radikális föld- és agrárreform vette tehát kezdetét: nemcsak 
a nagybirtokrendszert számolta fel a hatalom, de ideológiai alapon idő-
vel éppen azt a paraszti réteget is, amely a földreform történelmi alanya 
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második, később a hatvanas évek harmadik, egyben utolsó tagosítása, 
strukturálisan alakította át a magyar mezőgazdaságot.

A kollektivizálás ideológiája gyakorlati szinten a szovjet szövetkezeti 
mintát vette alapul (kolhoz és szovhoz), ahol az állami gazdaságok és a 
termelőszövetkezet között oszlott meg a termelés úgy, hogy a föld állami 
tulajdon volt. 

Magyarországon a gazdagparasztok8 elleni osztályharc volt az alapja 
a földek tömeges kisajátításának. Az állami gazdaságok megszervezése 
mellett több hullámban indult meg a tagosítás: a téeszekbe önként senki 
nem ment, és amint enyhült a nyomás, a parasztok ki is léptek. A kollek-
tivizálás első hulláma után ezért rengeteg téesz felbomlott.

Az ’56 utáni új téeszszervezés során az önként és „önként” bevitt (és 
attól kezdve kivehetetlen) földek megmaradtak magántulajdonban, de 
szabad földpiac híján adásvételüket (így fölhalmozásukat is) a törvény 
nem tette lehetővé. 

A hatvanas években azonban nem sok mozgástere maradt az embe-
reknek, a földet be kellett adják a közösbe. A téeszeken belül használt 
összes terület 3/4-e volt ebben az időben magántulajdon és 1/4-e 
állami tulajdon. Ennek ellenére ez nem jelentett valódi tulajdonjogot, a 
földjáradékot leszámítva, amelyet a földtulajdonos terményben kapott a 
beszolgáltatott föld ellenértékeként. A gyakorlatban birtoklási, használati 
és rendelkezési jogaival nem, vagy csak formálisan élhetett.9 

A 1967-es törvény10 azután ezeknek a földeknek a bonyolult megváltási 
mechanizmusán keresztül, illetve a téeszeknek használatra átengedett 
állami földekből csinált par excellence szövetkezeti tulajdont. 

A szerkezetét tekintve ez a szövetkezet azonban már nem a II. világ-
háború előtti szövetkezet volt, annak helyét a tervgazdaság ideológiájára 
támaszkodó, felülről irányított bürokratikus menedzsment vette át. Ez a 
szövetkezeti modell a termelést tekintve is merőben más termelési módot 
jelentett a hagyományos paraszti gazdálkodáshoz képest. Kezdetét vette 
egy koncentrált, vegyszer- és gépintenzív mezőgazdaság kiépítése, ami 
környezeti és társadalmi erózióhoz vezetett.

A mezőgazdaság szocialista időszakában két fronton történt alapvető 
törés az addigi hagyományos paraszti gazdálkodást tekintve:

a) Földtulajdonlás és földhasználat

Az 1945-ös földreform ugyan megszüntette a nagybirtokrendszert, a 
hagyományos paraszti gazdálkodásban ugyanakkor egyáltalán nem 
volt szokás a közös tulajdonlás intézménye. A téeszesítéssel alapjaiban 
változott meg a földtulajdonosi és földhasználati rendszer. Hiába volt 
formálisan a saját tulajdonuk, nem adhatták el a földet, a használatot a 
téesz írta elő, minden rendelkezési jog megszűnt, kivéve az örökösödési 
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mit várhat tőle. A téeszben nem tudta, ki aratja le év végén a terményt, 
nem tudta, következő évben ki műveli, a maradékelvű11 beszolgáltatási, 
valamint a termelési kényszer mégis ott volt a nyakában. Emiatt renge-
tegen hagyták ott a földjüket: inkább felajánlották az államnak, ők maguk 
pedig elmentek vagy az iparba vagy az állami gazdaságokba.

A nagy állami gazdaságok és a téeszekbe tömbösített egyéni földtu-
lajdonok, használatukat tekintve, óriási gépesítettséget követeltek volna 
meg. A kollektivizálás egyik lényegi szerepe ugyan éppen a koncentrált 
jövedelemelvonás volt az ipar számára, azt a fajta gépesítettséget 
azonban, amelyet az új gazdasági egységek igényeltek volna, nem 
tudta kiszolgálni az ipar. Ezért idővel egyre több olyan állami földtartalék 
képződött, amely műveletlenül maradt.12  

b) Munkafegyelem és tudásátadás

A földtulajdonlás strukturális átalakulásából következett, hogy a mun-
kaszervezéssel és a munkafegyelemmel alapvető bajok kezdődtek. 
A téeszekben dolgozók ugyanis nem voltak érdekeltek a munkában: 
a maradékelv a gyakorlatban egy ún. munkaegység rendszerre volt 
lefordítva, ahol csak mennyiségi értékelés volt, és nem minőségi. Ez 
rövid időn belül kontraproduktívnak minősült, hiszen nem a minőségi 
és gazdaságos munkára ösztönözte a dolgozókat, hanem a minél több 
„munkaegység” megszerzése lett a cél, ami aztán az adminisztrációs 
manipulációk végtelen garmadájának adott teret. A kisajátítások, me-
lyeket a paraszttársadalom tehát több hullámban is átélt, óriási traumát 
jelentettek, mely generációkon keresztül fejti ki mai napig is a hatását. 
Ennek szellemében világos, hogy a munka minősége teljesen megvál-
tozott, sőt, jelentése is átalakult. 

Teljesen érthető módon a tulajdonviszonyok és a termelési mód átala-
kulása annak a tudásnak is bizonyos mértékű eróziójához vezetett, amely 
egy hagyományos parasztgazdának a kezében volt.13 A városokba – és 
így az iparba – való migráció ezt a folyamatot csak fokozta. A háztáji 
gazdálkodásnak ezért különösen fontos szerepe lett, hiszen nemcsak 
biztosította egy-egy család valódi élelmiszer-ellátását (a háztáji és a 
téeszek néhol szimbiotikus együttélése egyébként éppen azt mutatja, 
hogy az „élet felülírta” a szocialista ideológiát a teljes kollektivizálás 
elképzeléséről14), de itt volt a generációs tudásátadásnak (nemcsak 
technikai és technológiai értelemben, de pl. a munkaszeretet átadásának 
tekintetében) is egy olyan bázisa, amely sem az állami gazdaságokban, 
sem a téeszekben nem volt meg. 

A szocialista mezőgazdaság a termelés tekintetében radikálisan váltott 
az iparosított, szintetikus növényvédő és rovarirtó szerekre alapozott mo-
nokultúrás gazdálkodásra, ami önmagában is megkövetelte az egységes, 
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(családi gazdaságok) egyre kevésbé volt elképzelhető. A rendszerváltást 
megelőző évtizedekben ez a folyamat nyert egyre nagyobb teret és vált 
ugyanakkor melegágyává egy újabb strukturális átalakulásnak.  

A Szovjetunió összeomlásával a rendszerváltáskor a föld körül meg-
indult privatizációs időszakban (1990–1994) a tulajdonváltás újabb 
kaotikus periódusa erősen átrendezte a birtokstruktúrát és így a politikai 
erővonalakat.15 Érdemes megemlíteni, hogy a földprivatizáció alapját az 
a meggondolás képezte, hogy mivel a szocialista időszakban nem volt 
földforgalom, nagyon nehéz lett volna megállapítani a föld reális piaci 
értékét, ezért 1990-ben a 947 000 ha állami tulajdonban lévő föld legna-
gyobb része 0 értéken szerepelt a könyvelésben!16 Körülbelül 100 000 
ha termőföld kárpótlás útján lett privatizálva (itt általában 1 ha átlagos 
minőségű szántó 10 000 Ft volt, ahol 1 aranykorona 1000 forintban lett 
megállapítva). 800 000 ha állami föld pedig továbbra is 0 értéken sze-
repelt a könyvekben, miközben ez az ország termőföldjének 10%-át, 
mintegy 100 milliárd forintnyi áru előállítását, megközelítően 93 milliárd 
forintnyi eszközvagyont jelentett, nem számítva tehát a föld értékét. Ez 
azt is jelentette, hogy a földhaszonbérleti díjak megállapítása is ezen 
az értéken alapult. Így jöhetett létre az az egészen abszurd helyzet, 
hogy hosszú lejáratú (20 éves) bérleti szerződések kerültek megkötésre 
rendkívül alacsony bérleti díjakkal.17 Az állami gazdaságok bérbeadását 
először az ÁVÜ, majd pedig az ÁPV Rt. menedzselte. Sajnos nincs mód 
ebben az írásban arra, hogy a rengeteg dokumentum és történet, mely az 
állami gazdaságok botrányos privatizálásáról szól, bemutatásra kerüljön. 
Azt azonban mindenképp érdemes megemlíteni, hogy ez az időszak egé-
szen 2001-ig tolódott ki, amikor az ún. „piszkos 12” került magánkézre.18

A privatizáció eredményeképpen azt lehet mondani, hogy 414 000 ha 
maradt az ÁPV Rt. tulajdoni joggyakorlásában 1997-re. A magántulajdont 
tekintve, „az ország kb. 8 millió ha termőföldterülete az ún. kárpótlási 
törvények, az ún. szövetkezeti átmeneti törvény, illetőleg a szövetkezeti 
részarány-tulajdon lebontására megalkotott 1993. évi II. tv. végrehajtása 
során lényegében magántulajdonba került”.19

Ennek ugyan ellentmondani látszik az, hogy ma több elemzésben 
is közel 4 millió ha-ra teszik az állami földtulajdont, valamint az állami 
kezelésben, de osztatlan közös tulajdonban lévő termőföldek összes 
területét.20 

Az elmúlt évek botrányos földhaszonbérleti pályázatainak nyilvános-
ságra hozatala hűen tükrözi azt a talán utolsó földprivatizációs hullámot, 
amely a rendszerváltás óta zajlik. Azért nevezem utolsónak, mert 2014. 
május 1-jével újabb radikális fordulatot vesz a földügy az európai uniós 
földmoratóriumunk megszűnésével. A földmoratórium megszűnése azt 
fogja jelenteni, hogy a föld teljes mértékben integrálódik a nemzetközi 
szabadpiacba. Az egyik jogi értelemben vett önvédelmi bástya lett volna 
ennek a brutális nyitásnak a következményeivel szemben a 2013. június 
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fogja beváltani azokat a reményeket, amelyeket a kormány propagan-
dájában kommunikál.22

3. Tulajdonformák és tudatformák

Mint ismeretes, Marx A tőkében az eredeti felhalmozást úgy határozza 
meg, mint a termelő és a termelőeszközök szétválasztása, aminek követ-
kezményeképpen az így kisemmizett munkásrétegek prédaként kerülnek 
a munkaerőpiacra, nem lévén birtokukban más, mint saját munkaerejük 
(és idejük), amely eladhatóvá válik a kapitalista piacon. Történelmileg 
ezt a folyamatot nagyjából a XV. századi Angliáig vezeti vissza, ahol egy 
szigorú hűbéres rendszerben mégis az önállóan gazdálkodó parasztokat 
fosztották meg földjeiktől a megjelenő szabad bérlők azáltal, hogy juhle-
gelővé minősítették át a szántóföldeket.23

Marx arra is utal, hogy a földek kisajátításakor a nagytőkés agrár-
osztály úgy tudta kitermelni saját magát, hogy 99 éves hosszú lejáratú 
haszonbérleti szerződéseket kötött az Angol Koronával az adott földekre. 
A földhasználó olyan haszonbérleti díjakban tudott megállapodni, melyek 
nem növekedtek az évtizedek alatt, miközben a termelési költségét 
folyamatosan egyre lejjebb tudta szorítani. Vagyis birtokában volt egy 
termelőeszköz, amelynek az értéke egyrészt folyamatosan nőtt, másrészt 
a költsége (a földhaszonbérleti díj) nem követte a reálgazdaság válto-
zásait (infláció, piaci ármozgások a kereslet-kínálat miatt  stb.). Vagyis 
hiába volt a Korona tulajdonában a termőföld, és nem magántulajdonban 
(ahogy Angliában ez a mai napig így van), a földhasználati rendszer 
mégis egy szélsőségesen kapitalista irányba tolódott el a hosszú lejáratú 
szerződések miatt. Az egyik dimenzió tehát az idő, a másik ugyanilyen 
fontos dimenzió pedig a korlátoltan/korlátlanul növelhető birtokméret.24

Ugyanezt az elvet láthatjuk megvalósulni a rendszerváltás utáni pri-
vatizációs időszakban Magyarországon a hosszú lejáratú földhasználati 
szerződések kapcsán.25

Ennek fényében felmerül a kérdés, hogy elég-e, ha van egy differen-
ciáltan szabályozott földtulajdon és földhasználati forma, vagy pedig ez 
még kevés ahhoz, hogy képes legyen megoldani az eredeti tőkefelhal-
mozással járó társadalmi egyenlőtlenségek automatikus megjelenését? 
Milyen történelmi kontextusban megoldás az állami tulajdon (akár 
szocialista, akár kapitalista államról beszélünk), vagy akár az erdélyi 
faluközösségekben kialakult közbirtokosság intézménye, vagy a hozzá 
hasonló, a mexikói őslakosok hagyományos közösségi-községi tulajdoni 
formában működtetett földhasználati rendszere (ejido)? 

Mikor és milyen társadalmi kontextusban válik (az emberi tudatban) a 
termőföld tőkévé? És ekképpen mikor válik tőkévé az emberi munkaerő, 
a természet, sőt, mikor vált tőkévé a pénz? 
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1945 óta zajlik Magyarországon (és nem csak nálunk!) a termőföld és 
a vele szervesen összeolvadó, sorsközösséget vállaló parasztság, így 
az élhető vidék kíméletlen és szisztematikus megsemmisítése. 1990-re 
eltűnt egy történelmi réteg: a parasztság.26 A „gyökértelenítés” eredete 
természetesen messzebb és előbb keresendő, ahogy a következmények 
kvázi-visszafordíthatatlansága is fokozatosan, de annál drasztikusabban 
jelentkezik. Mennyiben történt felszámolás és mennyiben önfelszámolás? 

Egy biztos, a neoliberális forgatókönyv kíméletlenül és lépésről lépésre 
integrálja az egyes társadalmi-természeti entitásokat (bérmunka, termé-
szeti erőforrások, szellemi termékek stb.) a tőkepiacba. Ebben a játékban 
az éppen uralkodó lokális gazdaságpolitikai elitnek általában kettős sze-
repe van: egyrészt végrehajtói, másrészt döntéshozói. De csak annyiban 
döntéshozó, amennyiben a saját érdekének megfelelően a kollektív 
veszteséget pillanatnyilag individuális nyereségre tudja átváltani. Ennek 
a folyamatnak vagyunk most elszenvedői az elrabolt földek kapcsán. Az 
extrém földkoncentráció egyik indítéka nyilvánvalóan a sokat emlegetett 
európai uniós földalapú támogatások megszerzése (ez ma kb. 67 ezer 
Ft/ha/év), de a jelenlegi földforgalmi törvény27 lehetőséget adhat arra is, 
hogy a most hosszú távra bérelt földekre a bérlők idővel tulajdonosi jogot 
szerezzenek. Ez természetesen magával hozza azt a lehetőséget, hogy 
miután 2014. május 1-jével megnyílik a hazai földpiac, az új tulajdono-
sok sokkal magasabb áron tudják majd értékesíteni földjeiket, hiszen a 
külföldi kereslet azon nyomban meg fog nőni a földek iránt.28

Extrém földkoncentráció, exkluzív termékfeldolgozás szinte kizárólag 
exportra („prémium minőségű magyar termék”), a kis- és középüzemek 
eltűnése, monokultúrák, nagyfokú gépesítettség: ezt nevezi Ángyán latin-
amerikanizálódásnak. (Latin-Amerika és Afrika számos állama gyakor-
latilag ugyanezt a programot kapta meg „receptre” az 1980-as években 
az IMF-től, és a Világbanktól, Structural Adjustment Program néven, ami 
ugyan nyilvánosan „development” címszó alatt futott.) 

De ebből az is következik, hogy olyan pályán vagyunk, ahol új beszál-
lóknak nemsokára teljesen lehetetlenné válik földhöz jutnia a rövidesen 
európai szintre emelkedő földárak miatt. A gépesítettség miatt az agrári-
um munkaigénye egyre csak csökkenni fog, az elvándorlás rohamosan 
megnő: mindez pedig extrém kiszolgáltatottsághoz vezet.29 

Vagyis: emberek föld nélkül, földek ember nélkül.
Mégis milyen eszközök állnak rendelkezésre az ellenállás számára a 

tőkét jelenleg minden fronton kiszolgáló (jogrendszer, állami apparátus, 
regionális és transznacionális gazdasági érdekcsoportok stb.) entitások-
kal szemben? Van-e lehetőség stratégiai döntések meghozatalára egy 
végletesen szétdarabolt és kivéreztetett civil társadalomban? Képes 
lesz-e a Szövetség Kishantosért megvédeni Kishantost jogi úton30 (egy 
olyan hatalommal szemben, amely par excellence a jogot használja 
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feltételek hiányoznak ahhoz, hogy az erőszakmentes polgári engedet-
lenségi akciók nagyobb teret nyerjenek az országban (és nemcsak a 
földügy terén)?  

Van-e ebben a folyamatban olyan pont, ahol át lehet törni azt a reaktív 
állapotot, amely folyamatosan alávetett pozícióban tartja a kisemmizette-
ket? Mire van szükség ahhoz, hogy saját jogainak érvényesítéséért bár-
mire hajlandó emberek aktívan szálljanak szembe a hatalommal? Hogy 
ne a hatalom által tudatosan generált jogi labirintusokban vesszenek el, 
hanem félresöpörve mindezt, letegyék az asztalra a saját agendájukat, és 
azért proaktívan tegyenek? Hol vannak a társadalmi önvédelem bázisai, 
és hol vannak az erődjei ennek a háborúnak? Azt tudjuk, mi az, amit meg 
kell, de mi az, amit még meg lehet védeni?

Rengeteg kérdés, és nagyon kevés válasz. 
Mert mostanra olybá tűnik, hogy van egy nép, a magyar nép – köztár-

saság, alkotmány, fedél, munka, föld, és létbiztonság nélkül. Mi történik 
akkor, amikor a mindenkori hatalom (akármire is hivatkozzék) megfosztja 
az embereket alapvető életfeltételeitől? 

A zapatisták a tudat gyarmatmentesítéséről beszélnek.31 A dekoloni-
zációs folyamatnak nem az emberi tudatban kell-e elkezdődnie ahhoz, 
hogy aztán olyan formákat tudjunk létrehozni, amelyek az önkéntes ön-
korlátozást a gyakorlatba átültetik? Másképpen fogalmazva, van-e olyan 
forma, amely képes felülírni a tőke (gyarmatosító) logikáját anélkül, hogy 
az emberben ne szülessen meg a „tőkén túli” tudat? 

Ángyán V. jelentésében is utal arra, hogy a termőföldet ki kellene venni 
a tőkejavak közül (vagyis olyan nemzetközi védettséget szerezni neki 
– pl. világörökség része –, amely képes felülírni a tőke logikája mentén 
meghozott hazai és nemzetközi játékszabályokat, amiket elsősorban az 
USA, az EU és a WTO alakít ki), a tőke szabad áramlásának kategóriá-
jából.32 Hasonlóan életbevágóan fontos kérdés, hogyan lehet a vetőma-
gok sorsát kivenni a Világkereskedelmi Szervezet és más nemzetközi 
szervezetek metaszabályozása alól, amelyek ma már egyértelműen 
szélsőségesen tőkevezérelt platformokként működnek.

Van-e tehát olyan forma (legyen az bármilyen nemzetközi védettség), 
amely képes előidézni az emberi tudatban is szükségképpen végbemenő 
lecsatlakozást a tőke logikájáról? 

Szerte Latin-Amerikában az őslakosok nem véletlenül területalapú 
autonómiában gondolkoznak. A territorialitás koncepciójának alapja 
semmi más, mint hogy a tőkelogika megállításának egyetlen módja az, 
ha a korrupt kormányoktól és a nemzetközi tőkétől független, autonóm 
területeket hozunk létre. Amikor a föld kisajátításra vagy a tőke számára 
bármilyen formában átcsoportosításra kerül, a kör bezárul. Ebben a pilla-
natban a tőke területszerzési stratégiája célba ért: (a tőke szemszögéből) 
annak az alapvető erőforrásnak a birtokába jutott, amelyre minden más 
tevékenysége is épül. 
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felkelés szerzői, amikor ezt írták: „Napjainkban a föld, a hatóságok sok 
évszázados munkájának köszönhetően, műveleti területté vált. Az em-
bereket kirakták a földjeikről, majd az utcáikból, aztán a városrészeikből, 
végül a lépcsőházaikból is, mégpedig abban a reményben, hogy az élet 
teljességét a magánélet négy izzadó fala közé szoríthatják. Egy-egy 
terület kérdése mást jelent számunkra, mint az állam számára. Ugyanis 
számunkra nem a terület birtoklásáról van szó, hanem arról, hogy ho-
gyan növeljük a kommunák, a köztük levő kapcsolatok és a szolidaritás 
sűrűségét egészen odáig, amíg az egész terület átláthatatlanná válik, 
mindenféle hatóság számára áthatolhatatlanná. A kérdés nem egy terület 
elfoglalása, hanem az, hogy hogyan legyünk egyek vele.”33

Alapvetően rosszul tekintünk földjeinkre és környezetünkre, meghason-
lott módon élünk vele együtt. Valójában legfeljebb csak mellette élünk, 
nem vele; napjaink hatalmi diskurzusa sérthetetlen élelmiszergyárként, 
vagy pusztán csak erőforrásként kezeli, amely csak egy a sok közül. 
Ezzel egyszerre depolitizálja és objektivizálja, a vele együtt élőket pedig 
hasonló módon fosztja meg a politikai reprezentáció lehetőségétől, majd 
vágyától is. Így szilárdul láthatatlanná a paraszti életforma, a végtelen 
arany búzamezők vagy zöld legelők, az egészséges, nyugodt állatok 
kopár, könyörtelen, erőszakos valósága az idilli tévéreklámokon és ter-
mékcsomagolásokon keresztül.

Ez az a virtualitás, amely a valóság helyére telepszik, majd leta-
gadja, hogy az valaha létezett volna; ez az, amit Jean Baudrillard 
szimulákrumnak nevezett, és amely folyamatosan jelen volt a történelmi 
korszakok és ideológiák váltakozása ellenére is. Már ott volt Marx Ang-
liájában, később a gyárakban, ahonnan hazavitték; a gyerekszobában, 
ahonnan az irodákba költözött, végül eljutott a globális Dél országaiba 
is. Jöhetett kapitalizmus és kollektivizmus, demokrácia és diktatúra, a 
földdel – a Földdel! (az élettel) való kapcsolatát keveseknek sikerült új 
alapra helyeznie. 

Éppen ezért lenne szükség ma egy olyan régi-új, végtelenül éber, 
önkritikus életminta belsővé tételére, ami a koncentrált hatalmat, a 
néma passzivitás és apátia eredőjét és következményét újraosztja az 
élet-társak között. Egy olyan alapállásra, amely felnyitja a tükrök között 
tengődő életünket. Nem hangosan, hanem halkan; nem durván, hanem 
határozottan; nem erőszakosan, hanem erővel; nem ideológiából, hanem 
hitből; nem nekem, hanem neked; nem most, hanem örökre.

Hogy a föld azé legyen, aki a földé.
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A XXI. századi földrablások: felhalmozás  
a mezőgazdaság kisajátításából

A mai eseményeket a kapitalizmus folyamatos fejlődésének történelmi 
kontextusában kell értelmezni. Ez nem az elmúlt három évszázad törté-
nelmét jelenti, hanem inkább egy olyan áttekintést, amely többé-kevésbé 
az időrendhez alkalmazkodik.1 Az emberek földtől való megfosztásának 
egyes példái azt mutatják, hogy a tőke (vagy az éppen kialakuló tőke) 
milyen változatos módszereket alkalmazott e folyamat során, amely azt 
eredményezte, hogy az emberek folyamatosan a városok népességét 
gyarapították. Az alábbiakban csupán néhány példát fogunk kiragadni 
azok közül a földrablások közül, amelyek a világban történtek, és történ-
nek napjainkban is. 

A termőföld a legfontosabb erőforrás, a szárazföldi élet forrása és az 
emberi civilizáció alapja. Ennek áruvá változtatása esszenciális volt a 
kapitalizmus fejlődésében. És a modern kapitalizmus korai korszakától 
mindmáig a természet áruvá tétele – a termőföld adásvétele (vagy más 
úton való kisajátítása), a földspekulációk, valamint a föld felhasználása 
arra, hogy emberi élelmiszereket, állati takarmányt, rostot vagy éppen 
üzemanyagot termeljenek rajta, és az, hogy e terményeket nem csupán 
a termőtalaj típusa alapján és az éghajlati viszonyoknak megfelelően 
választják ki, hanem azt is mérlegelik, hogy mitől várható a legmagasabb 
nyereség – a valódi oka annak, hogy az embereket megfosztják földjeiktől. 

Miközben áttekintjük ezeket az eseményeket, gondoljunk a törvényen 
kívüli Pretty Boy Floydról szóló Woody Guthrie-nóta soraira: „Akad rabló, 
aki hatlövetűt fog rád, és akad, aki töltőtollat”.2 Az emberek földtől való 
megfosztása az elmúlt három évszázad során a tőkefelhalmozás lénye-
ges elemét jelentették – olyannyira, hogy vannak, akik a kifosztásból 
eredő tőkefelhalmozásról beszélnek. Az erre szolgáló eszközök igen 
széles skálán mozogtak, és éppúgy támaszkodhattak az erőszakra (a 
„hatlövetűre”), vagy a csalásra és becsapásra, a törvények és megegye-
zések végtelen kombinációira, vagy a leplezetlen zsarolásra (a „töltőtoll”). 
A kettőt nem ritkán együtt is használták. Máskor pedig a farmerek és a 
parasztok a kapitalista gazdasági viszonyok miatt veszítették el földjeiket 
– többnyire úgy, hogy nem bírták a gyilkos, ádáz piaci versenyt, illetve 
nem tudták megfizetni azokat a bérleti díjakat, amelyeket az erősebb, 
jobban kapitalizálódott farmerek igen. 
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mezőgazdasági forradalom

A kapitalizmus kialakulásához számos változásnak kellett végbemennie a 
feudális társadalomban. A társadalommal, a pénzzel, a másokkal szem-
beni kötelezettségekkel kapcsolatos viszonyulásoknak mind át kellett 
alakulniuk. A pénznek (a tőkének) új szerepet kellett kapnia, hiszen a 
feudalizmusban csupán a fogyasztás eszközeként funkcionált. És végül 
ki kellett alakulnia azon emberek csoportjának, akik életben maradásuk 
érdekében munkaerejük áruba bocsátására kényszerültek. Európában, 
különösen pedig Angliában a mezőgazdasági forradalom jelentette e 
változások kiindulópontját; ez volt az alapja annak az elsődleges felhal-
mozásnak, amelyre azután az ipari forradalom támaszkodott.3

1700-ra valami új dolog formálódott az angol mezőgazdaságban; a ter-
melés üteme felgyorsult, egyre ritkábban került sor éhínségekre. 1750-re 
Angliának elegendő terményfeleslege volt már ahhoz, hogy a gabona 13 
százalékát exportálja.4 A XIX. század elejére az országnak már masszív, 
megbízhatóan állandósult többlete volt gabonából. 

Az élelmiszer-termelés és a termelékenység nekilódulása nem valami 
egyedülálló változás, hanem számos faktor eredménye volt, így például 
annak, hogy a vetésforgóban a parlagos évek helyett zöldtakarmányt 
kezdtek termeszteni – a mezőgazdasági technikák fejlesztésének való-
ságos mozgalma alakult ki. A „fejlesztés” (improve) szó, amit manapság 
általánosan abban az értelemben használunk, hogy „a dolgok jobbá 
tétele”, az angol–francia emprouwer szóból származik, ami azt jelenti: 
„jövedelmezővé tenni”.5

A megnövekedett mezőgazdasági termelékenység és a termőföld-
del – amely immár a földbirtokosok növekvő és tartós jövedelmének 
forrása lett – kapcsolatos attitűdök megváltozása lett az a késztetés, 
amely Angliában elindította az ipari kapitalizmus fejlődésének hosszan 
elhúzódó folyamatát. Ellen Meiksins Woods a következőképpen írta le 
a mezőgazdaság és a kapitalizmus fejlődése közötti korai kapcsolatokat 
Angliában:

A fejlesztéseket végrehajtó földbirtokosok és farmerek érdeke az volt, 
hogy a termőföldet felszabadítsák minden olyan kötöttség alól, amely 
akadályozta volna őket abban, hogy tulajdonukat termelékeny és 
jövedelmező módon hasznosítsák. A XVI. és a XVIII. század között 
egyre nagyobb volt a nyomás azon szokásjogok megszüntetésére, 
amelyek akadályozták a kapitalista termelést. Ennek sokféle módja 
volt: jelenthette azt, hogy megkérdőjelezték a közföldek közös tulaj-
donát, és magántulajdonosi rendszert követeltek helyette; jelenthette 
azt, hogy felszámolták a magánbirtokokat terhelő legkülönfélébb 
földhasználati jogokat; vagy éppen azoknak a szokásjogoknak a 
megszüntetését, amelyek minden stabil törvényi jogosultság nélkül 
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tának lehetőségét. A föld birtoklásával kapcsolatos hagyományos 
koncepcióknak mindezen esetekben át kellett adni helyüket az új, 
kapitalista tulajdonfelfogásnak – a tulajdon nem csupán „magán”, 
de kizárólagos is: szó szerint kizárja a tulajdonlásból a közösség 
más tagjait és magát a közösséget is azáltal, hogy felszámolta a 
földhasználat faluközösségi szabályozását és korlátait, a szokásjo-
gokat, és így tovább.6

A bekerítések és kisajátítások következtében földjüket elvesztők a 
mezőgazdasági területek, majd később a városok gyáraiban találtak 
munkalehetőséget, vagy kivándoroltak az észak-amerikai, ausztráliai 
vagy afrikai gyarmatokra, vagy éppen csavargókká, pauperekké váltak, 
ahogy az otthontalanokat és a nincsteleneket akkoriban nevezeték. Nem 
lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a gyarmati kivándorlás milyen fontos 
szelepként működött: a XIX. század második felében emberek tízmilliói 
vándoroltak ki Európából. 

Erőszakos kisajátítás: a XIX. századi gyapottermelés

Az ipari forradalom első üzemei a gyapotfonó majd szövőüzemek voltak. 
A gyapot Indiából, később Egyiptomból is érkezett, ám a XIX. század 
közepén a gyapot piaca robbanásszerű növekedésnek indult. Az USA 
délkeleti része a legnagyobb olyan területek közé tartozott, amelyek e 
piac kiszolgálására alapozták fejlődésüket. 

Az európai országok gyarmatain (és az ezekből később kialakuló 
országokban) a földszerzés általában úgy ment végbe, hogy az ősla-
kókat „átköltöztették” valahová, amit sokféleképpen, pl. „törzsi terület-
nek”, „rezervátumnak”, „bantusztánnak” stb. hívtak. A bennszülöttek 
eltávolítása után „szabadon” maradtak a „közföldek” – és elérhetővé 
váltak az európai telepesek számára, akik azután ezeket a területeket 
kormányzati vagy magántulajdonná változtatták. Walter Johnson ez 
a folyamatot a következőképpen írta le az amerikai Dél és a gyapot 
szempontjából:

Az 1830-as évek végére a szeminolokat, a kríket, a csikaszókat, 
a csoktókat és a csirokikat mind „átköltöztették” a Mississippitől 
nyugatra fekvő területekre. A tőlük elkobzott földterületek képezték 
a világgazdaság legfontosabb szektorának alapjait a XIX. század 
első felében. 

Az 1830-as években az Egyesült Államok a meghódított földek 
hektárjainak százmillióit mérték fel és árusították ki. A közös földtulaj-
don nagyléptékű privatizációja olyan hatalmas gazdasági robbanást 
indított el, amely addig a legnagyobbak közé tartozott a világon. 
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a kontinentális Európából és az USA északi államaiból.7

Az Afrikából a kisemmizett indián törzsek egykori földjeire hurcolt 
rabszolgák munkájával termelt gyapot volt azoknak a textilgyáraknak az 
alapvető nyersanyaga, amelyek egyre inkább meghatározták az észak-
nyugat-angliai városok látképét, amelyek felemelték Manchestert és a 
lancashire-i textilipart. Ez volt a szövőgyárak „aranykora”, mikor olcsón 
elérhetővé vált azoknak a munkaereje, akik korábban a mezőgazdaság-
ból éltek. Johnson így foglalja össze ezt a fejlődést: „Így az indián földek, 
az afroamerikai munkaerő, az atlanti pénz és a brit ipar országos- és 
világméretekben is faji elnyomásban, profitban és gazdasági fejlődésben 
szintetizálódott.”8

Az USA délnyugati területein élő indián törzseket – amelyeket egyszer 
már erőszakosan áttelepítettek abban a veszett tülekedésben, amely 
a mai Oklahoma területén lévő gyapotföldekért folyt – ismét költözése 
kényszerítették; erre sokféle eszközt felhasználtak, ideértve a Dawes-féle 
általános elosztási törvény 1887-es elfogadását követő tömeges csalá-
sokat.9 A törvényt részben éppen azzal indokolták, hogy a földmagántu-
lajdon segíteni fogja az indiánok beilleszkedését az USA társadalmába 
és gazdaságába. Ezzel szemben a valóságban az indiánok földjeik nagy 
részét elveszítették. 

Erőszakos kisajátítás: Afrika gyarmatosítása

A földek kisajátítására a szubszaharai Afrikában legnagyobb mértékben 
azokban az országokban került sor, ahol jelentős számú mezőgazdasági 
telepes népesség élt – főleg Dél-Afrikában, Namíbiában (Délkelet-Afriká-
ban), Zimbabwében (Dél-Rhodesiában) és Zambiában (Észak-Rhodesiá-
ban). Zimbabwe termőterületeinek nagy része a XIX. század végétől a 
XX. század közepéig az európai telepesek kezébe került, így a formális 
függetlenség kikiáltásakor már a termőföld mintegy harmada az ő birto-
kuk volt.10 Dél-Afrikában az 1930-as évekre a teljes földterület mintegy 90 
százaléka a fehér telepesek tulajdona volt, akik megszerezték az ország 
legjobb termőföldjeit. Namíbiában az 1990-es években is a föld mintegy 
felét a fehérek birtokolták.11 

A gyarmatokon a földrablások a 20. században is folyatódtak, egészen 
addig, amíg az adott gyarmatok kikiáltották függetlenségüket. Ezekből 
a területszerzésekből masszívan kivették a részüket az olyan amerikai 
és brit cégek, mint a Firestone, amely a formálisan független Libériában 
igyekezett gumiültetvényeket szerezni, a (ma már az Unileverhez tartozó) 
Brooke Bond, amely Kenyában teát, vagy a Del Monte, amely ugyanott 
gyümölcsöt termeltetett. Sok földet akkor idegenítettek el, mikor újabb tele-
pesek érkeztek az olyan országokba, mint Malawi, Angola vagy Mozambik.
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A XX. század nagy részében a konkrét élelmiszer-termelés (a gazdál-
kodás) kevéssé vonzó befektetésnek számított a kapitalisták számára, 
hiszen mind a terményeknek, mind az állatoknak alacsony volt az ára. 
Bár lehetett profitot realizálni a gazdálkodás némely ágazatában, ám igen 
csekély volt a megbízható profitabilitás; egyik évben az árak magasra 
szöktek és jól ment a gazdáknak, máskor viszont az árak zuhanása miatt 
eladósodtak. 

A 20. század túlnyomó részében a mezőgazdaságon belül nem a 
gazdálkodás hozta a nagy pénzeket, hanem inkább a más jellegű mező-
gazdasági iparágak. Az elmúlt három-négy évtized során ezen iparágak 
nagyfokú koncentrálódásának lehettünk tanúi – ez éppúgy jellemezte  
a világ mezőgazdasági rendszerének inputját (ideértve a vetőmagokat, a 
trágyákat, a kemikáliákat és a gépeket), mint az outputot (a mezőgazda-
sági termékek felvásárlását és forgalmazását), illetve a mezőgazdasági 
termékek feldolgozását.

Ebben az időszakban az volt a jellemző, hogy az egyre növekvő 
farmok egyre több élelmiszert termeltek, és nem csupán az Egyesült 
Államokban, hanem Európában, Brazíliában és Kínában is. A nagyobb 
léptékű gazdálkodás hozzájárult a farmok jövedelmezőbbé válásához. 
Egy adott szintű felszereléssel gyorsan elérhetőek a termelés fizikai 
határai, ám a farm növekedésével növekednek a pénzügyi lehetőségek 
is. A nagyobb farm minden téren jobb alkupozíciókat jelent a farmer szá-
mára. Még a hitelek kamata is csökken, ahogy maguk a hitelösszegek 
nőnek. A nagyobb farmok gyakran terményeiket is magasabb áron tudják 
értékesíteni. A nagyobb farmok szükség esetén jobban tudnak profitálni 
a munkaerő kizsákmányolásából is. És ahogy tovább növekszik az elér-
hető felszerelés mennyisége és kapacitása, a nagy farmokon tovább nő 
a munka termelékenysége is. Így a kistermelők számára igen nehézzé, 
ha nem lehetetlenné válik, hogy továbbra is úgy termeljenek alapvető 
mezőgazdasági tömegcikkeket (búzát, kukoricát, szójababot, gyapotot 
stb.), hogy emellett ne kelljen valamiféle „városi” munkát vállalniuk, 
amely biztosítja a család bevételeinek nagyobb részét. A gazdasági ki-
sajátításnak ez az általános trendje, amelynek során a nagyobb farmok 
átveszik a kisebbeket, volt a felelős azért, hogy a Nagy Válságot követő 
évtizedek során több millióval csökkent az amerikai farmerek száma. 
(Érdemes megjegyezni, hogy akadtak olyan kistermelők, akik ebben 
az időszakban is sikeresek tudtak maradni a különféle lokális piacok 
segítségével, például helyi éttermeket látva el terményeikkel, vagy köz-
vetlenül termelői piacokon értékesítve azokat, illetve lokális fogyasztási 
szövetkezeteket alkotva.)

A baromfi- és sertéshústermelés nagyfokú vertikális integrációja – ami 
amerikai farmerek tízezreit kényszerítette tevékenységük feladására – 
tovább mélyítette a „mezőgazdasági üzem” terminus jelentését. A sok 
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felszereléssel tenyésztik a sertéseket vagy a baromfikat egy integrációs 
cég számára. Ők azok, akik Richard Lewontin szavaival: „olyan „bedol-
gozó munkásokká” váltak, mint amilyenek a XVII. és a XVIII. század 
során a kapitalista termelés első etapjait jellemezték. A farmerek így 
megbízhatóbb, kiegyensúlyozottabb jövedelemforráshoz jutottak, de 
ezért cserébe egy futószalag részévé kellett válniuk. A farmer helyzete 
ezáltal megváltozott: korábban független termelő volt, aki egy olyan 
piacra termelt, ahol sok vásárló volt jelen, most proletárrá változott, aki 
számára nincsenek opciók.”12

Gazdasági kisajátítás: neoliberális gazdasági megállapodások

A tőke arra törekedett, hogy a déli országokat megnyitva ott is megköny-
nyítse a kizsákmányolást; ennek a következménye volt, hogy a farme-
rekre súlyos kondíciókat erőltettek azokban az országokban, amelyek 
önként aláírták a különféle egyezményeket (mint Mexikó a NAFTA-t, 
az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt), vagy rákény-
szerítették őket, hogy elfogadják az Nemzetközi Valutaalap/Világbank 
„strukturális kiigazításait” (Jamaica, Haiti). 

Ezek az egyezmények csökkentették az importált élelmiszerek vámta-
rifáját. Ennek következményeként a mexikói kukoricatermelő parasztok, 
lényegében az összes jamaicai farmer és a haiti rizstermesztők többsége 
képtelennek bizonyult versenyezni az olcsó importált élelmiszerekkel, és 
feladta a termelést. A jamaicai mezőgazdaság lényegében teljes elpusz-
títását mutatja be a 2001-ben készült Life and Debt (Élet és adósság) 
című dokumentumfilm.13

1994-ben Bill Clinton rákényszerítette Haitit az IMF/VB által szorgal-
mazott strukturális kiigazítási program elfogadására; cserébe az ameri-
kaiak lehetővé tették, hogy az elmozdított elnök, Jean-Bertand Aristide 
visszatérhessen a hatalomba. 2010-ben Clinton, aki ezúttal az ENSZ 
különleges megbízottjaként vett részt a haiti földrengés utáni helyre-
állításban, kétségeit fejezte ki saját korábbi intézkedése miatt. „Lehet, 
hogy mindez jó volt néhány arkansasi farmerünk számára, ám az egész 
nem működött. Hiba volt […] nekem kell nap mint nap szemben néznem 
annak a következményeivel, hogy a tetteim hogyan csökkentették a haitit 
tápláló termelés kapacitását; egyedül én vagyok a felelős” – jelentette ki 
a Szenátus Külügyi Bizottsága előtt.14

A New York Times nemrég arról cikkezett, hogy milyen problémákat 
okoz Jamaica, Haiti és más karib-tengeri országok számára, hogy élel-
miszer-szükségletük nagy részét a magas árak mellett is csak importból 
tudják kielégíteni. „1991 és 2001 között Jamaica teljes élelmiszer- és 
italimportja két és félszeresére, 503 millió dollárra nőtt, majd ez is meg-
duplázódott [...] Az 1990-es években, illetve a 2000-es évek elején az 
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nem bírták a versenyt.”15 A cikk felsorol néhány intézkedést, amellyel 
Jamaica és Haiti mezőgazdasági termelésüket igyekeztek talpra állí-
tani. Ám arról egyáltalán nem esik említés, hogy mi okozta ezeket a 
katasztrófákat. 

XXI. századi földszerzések: felhalmozás a mezőgazdasági  
kisajátítások által

A mai, XXI. századi földszerzési hullám hátterében több trend kombiná-
cióját találjuk: 

1. A globalizált tőkének kedvező új nemzetközi kereskedelmi szerző-
dések (WTO, NAFTA stb.)

2. A globális Dél megnyitása a közvetlen külföldi beruházások előtt.16

3. A globalizált pénzügyi és spekulációs aktivitás növekedése, amelyek 
centrumai a gazdag országokban találhatóak. 

4. Az élelmiszerárak növekedése, ahogy az egyre gyakoribb aszályok 
és áradások csökkentik a régióban termelt élelmiszer mennyiségét, 
különösen azokban az országokban, amelyek amúgy is jelentős élel-
miszer-behozatalra kényszerülnek; a 2008-as világméretű élelmiszer-
válság és utóhatásai alaposan ráijesztettek az élelmiszert importáló 
országokra. 

5. Az USA és Európa növekvő igénye az úgynevezett „zöld” üzem-
anyagok iránt, hogy ezekkel váltsák ki a hagyományos üzemanyagokat 
– ezáltal élénkítik a kukorica (az etanol alapanyaga), valamint a szójabab 
és a pálmaolaj (a biodízel alapanyagai) termelését.

6. A talajvízkészletek kimerítése a fontosabb mezőgazdasági öveze-
tekben, ahol a vizet nagyobb ütemben szivattyúzzák ki, mint ahogy azt 
a természetes körforgás pótolni képes. 

Ezek a trendek, amelyek számos országban a parasztok földhasználati 
jogainak bizonytalanságával és széles körű korrupcióval párosulnak, 
azt eredményezték, hogy jelentős termőterületek kerültek igen gyorsan 
idegen tőkések tulajdonába, leginkább Afrikában, Délkelet-Ázsiában és 
Latin-Amerikában. A földek megszerzése történhetett vásárlással, hosszú 
távú földbérleti szerződésekkel, vagy éppen a parasztok eltávolításával 
földjeikről.  Ezek mellett néhány országban, így például Kolumbiában és 
Brazíliában a helyi tőke is komoly összegeket fektetett földvásárlásokba 
és a nagy léptékű mezőgazdasági vállalkozások fejlesztésébe. 

Mindaz, ami az elmúlt évtizedben, és különösen a 2008-as világmé-
retű élelmiszerválság óta történt, sok szempontból egyértelműen eltér 
a korábbi földkisajátításoktól. Számos országban, különösen a Délen 
sokkal gyorsabb ütemben, szimultán módon megy végbe. Új szuverén 



V
á

lt
o

za
to

k
 e

g
y 

té
m

á
r

a
56 vagyonalapok (SWF) jöttek létre olyan országokban, mint Szaúd-Arábia, 

az Egyesült Arab Emirátusok vagy Kína, amelyeknek nincs elegendő 
termőterületük vagy megbízható vízkészletük ahhoz, hogy kielégítsék 
lakosságuk élelmiszer-szükségletét, és nem kívánnak a „szabadpiac” 
működésére hagyatkozni élelmiszerimportjuk tekintetében. A 2008-as 
kiugró árak egyértelművé tették, hogy a jövőben is adódhatnak prob-
lémák, ha valaki a világpiacokra alapozza élelmiszer-szükségleteinek 
kielégítését. Ráadásul számos, főleg európai és amerikai tőkebefektető 
döntött úgy, hogy az élelmiszer-termelésből vagy a bioüzemanyagok 
termeléséből akar profitálni, vagy más, a világpiacra dolgozó mezőgazda-
sági vállalkozásba kezd. Kisebb jelentőségű, de számít még az is, hogy 
északi vagyonos magánszemélyek és természetvédelmi szervezetek 
jelentős földterületeket vásároltak Délen, hogy „megóvják” azokat – ám 
ebben a folyamatban a helyiek elveszítették földhasználati jogaikat, vagy 
legalábbis azok nagy részét. 

Egy brit beruházási tanácsadó cég, a Hardman & Co., amely felmé-
réseket készít megbízói számára, így foglalta össze a termőföld és a 
mezőgazdasági termékek iránti élénk befektetői érdeklődés okait: 

Az új földszerzési hullámot úgy nevezik: a mezőgazdasági aranyláz. 
Ismerős történet, a menekülő tőke minicunamija, amely egy hirtelen 
felkapott beruházási szféra felé hömpölyög […] A mezőgazdaság a 
befektetési alapok és vagyonkezelők legújabb kedvence abban az 
árualapú játszmában […] ahol mindig lehet még értéket realizálni. 
Mindazonáltal véleményünk szerint e mögött a trend mögött ennél 
egyértelműen komolyabb momentumok állnak; ez nem csupán egy 
beruházási történet, a mezőgazdasági jellegű vagyontárgyak újra-
felfedezése azokra a valódi problémákra reagál, amelyekkel az em-
beriség szembesül, ha a népességrobbanás, a terjedő affluencia és 
a klímaváltozás körülményei között biztosítani akarja az élelmiszert 
[…] A mezőgazdasági fölterület önmagában is fontos beruházási 
szektor, ám úgy hisszük, a befektetői figyelem mindazon alapvető 
tudományos, technikai és irányítási szakértelmekre fog irányulni, 
amelyek segítségével a földvagyon azt termelheti, ami nélkül az 
emberiség nem létezhet – élelmiszert.17

Az egész szektort áthatja az a spekuláció, amelyet a globálisan mobil 
felhalmozott tőke táplál. A befolyásos befektetési szakértő, Michael Burry 
(akiről Michael Lewis rajzol portrét a The Big Short: Inside the Doomsday 
Machine című könyvben) rámutat, hogy „a termékeny mezőgazdasági 
területek, ahol elegendő víz is van, igen értékesek lesznek a jövőben. 
És én egy nagy rakás pénzt invesztáltam beléjük”. Az efféle spekulatív 
beruházások nem feltétlenül törekszenek közvetlen termelésre. Számos 
cég és befektetési alap sokkal inkább a víz-, talaj-, ásványanyag- és 
szénhidrogén-források megszerzésére törekszik.18 És valóban: mivel 
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globális Délen legalább annyira koncentrál a vízre, mint magára a ter-
mőterületre.19

Afrikát, amely a földszerzés legfontosabb célpontja, időnként az „utolsó 
mezőgazdasági határvidéknek” is nevezik, hiszen hatalmas területek 
állnak „kihasználatlanul”, vagy csak alig hasznosítva, és a paraszti me-
zőgazdaságban igen alacsonyak a terméshozamok. A kontinens maga 
hatalmasabb, mint ahogy azt általában elképzeljük – nagyobb, mint az 
Egyesült Államok, Kína, India, Japán, a kontinentális Európa és Nagy-
Britannia együttvéve –, és óriási területeket kínál az új földszerző impe-
rializmus fejlődése számára. Ráadásul a földterületeknek csak mintegy 
10 százaléka rendelkezik törvényes tulajdonossal. Csupán Kenyában, 
Dél-Afrikában, Namíbiában és Zimbabwében vannak jelentős magánbir-
tokok – amelyek annak idején a fehér telepesek és utódaik tulajdonában 
voltak, sőt nem egyszer mindmáig az ő birtokaik. Az afrikai földterületek 
nagy részét állami tulajdonnak tekintik, és amennyiben egyáltalán elis-
mernek földhasználati jogokat, azok többnyire csak a településekre és 
közvetlen környékükre vonatkoznak.

Nem könnyű pontos adatokhoz jutni arról, hogy a globális Délen 
mekkora földbirtokok vannak a külföldi és helyi magántőke, vagy a kül-
földi szuverén vagyonalapok kezében. A bejelentett projektekre sokszor 
nem kerül sor, és gyakran kevesebb földet használnak ki, mint amiről a 
szerződések szólnak. 2012 májusában 32 és 82 millió hektár közöttire 
becsülték a globális mezőgazdasági területek azon hányadát, amely 
külföldi tőke tulajdonában van, és ez a szám folyamatosan növekszik.20  
A földszerzésekről szóló legátfogóbb becslések a Land Matrixból ér-
hetőek el, amely országokra lebontva hoz adatokat arról, hogy miként 
érinti a külföldi tőke által megszerzett földbirtok a helyi közösségeket, 
a mezőgazdasági termelést és a „földszerző” országokat.21 Az adatok 
szerint a jelentős földszerzések célterületei szinte kizárólag Afrikában és 
Délkelet-Ázsiában találhatóak (1. táblázat). A tíz legnagyobb földszerző 
ország között a szokásos gyanúsítottak mellett Malajziát és Dél-Szudánt 
is ott találjuk – amelyek pedig maguk is földszerzések célterületei.22 De 
általában az északi tőke áll ezek mögött a műveletek mögött is. Így pél-
dául a malajziai Sime Darby libériai pálmaolaj-ültetvényeit brit, finn és 
holland tőkék bevonásával tudta megszerezni.
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A földszerzés tíz legfontosabb célországa és a befektető országok

Célországok (millió hektár) Befektető országok (millió hektár)
Dél-Szudán 4,1 Egyesült Államok 8,0

Pápua Új-Guinea 3,9 Malajzia 3,5

Indonézia 3,5 Arab Emirátusok 2,8

Kongói DK 2,7 Nagy-Britannia 2,1

Mozambik 2,2 Szingapúr 1,9

Szudán 2,0 Kína 1,6

Libéria 1,4 Szaúd-Arábia 1,5

Argentína 1,3 Dél-Szudán 1,4

Sierra Leone 1,2 Kína, Hongkong 1,3

Madagaszkár 1,1 India 1,3

Forrás: Land Matrix; http://landmatrix.org/en/ (2014-03-15).

Annyi példa van a XXI. századi földszerzésekre, hogy a bőség zavara 
miatt nehéz kiválasztani a példákat. Nézzük most röviden Sierra Leonét 
és Indonéziát; mindkettő szerepel a tíz legfontosabb célország listáján. 

Sierra Leone világosan leszögezte, hogy nyitott mindenféle üzlet, így a 
földszerzések előtt is. Ezt remekül megmutatja a Sierra Leone-i kormány-
zat Beruházás- és Exporttámogató Ügynökségének (SLIEPA) honlapja 
is.23 A nyitólapon olyan villogó szlogenek fogadnak, mint „Komoly magán-
beruházások és kisajátítási tervek”, és „Bőséges termőföldek”. A Land 
Matrix 17 szerződést listáz mintegy 1,1 millió hektárról, ahol mindenfélét 
termelnek a kaucsukfától a pálmaolajig, a cukornádtól a maniókáig és az 
eukaliptuszig. A legnagyobb birtokok (több mint 600 ezer hektáron) brit 
magántőke-befektetők tulajdonában vannak. 

Indonéziát tekintve a Guardian tudósítója, John Vidal egy egész sor 
cikkben számolt be az esőerdők hatalmas területeinek elpusztításáról, 
és arról, hogy ez milyen hatással volt az emberekre és az élővilágra.  
A következő néhány sor némi betekintést enged ebbe az emberi és 
környezeti katasztrófába:

A farmerek és az ültetvényesek, bányavállalatok és fejlesztők között 
kirobbanó földkonfliktusok egész Indonéziában ki-kirobbantak, ahogy 
a multinacionális vállalatokat arra ösztönözték, hogy szerezzék meg 
a szokásjog alapján használt földeket, és ott irtsák ki az erdőket – 
ezeket a földeket addig a bennszülöttek birtokolták és használták 
saját szokásaiknak megfelelően. 2011-ben több mint 600 ilyen ösz-
szecsapást jegyeztek fel, amelyek 22 halálos áldozatot és számos 
sebesültet követeltek. A valóságban ezek a számok, amint arra az 
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lehetnek. 
Az indonéziai országos emberi jogi bizottság több mint 5000 

jogsértésről számolt be csupán a tavalyi évből, és ezek legtöbbje a 
vállalatok erdőirtásaival volt összefüggésben. „Az agrárkonfliktusok 
szaporodnak, és Indonézia-szerte egyre több farmer veszti életét 
ezek során” – nyilatkozta Henry Saraigh, a hétszázezer tagot szám-
láló Indonéziai Parasztszövetség alapítója. 

„A pálmaolaj-ültetvények egy új nyomort terjesztenek, a földtelen-
ség és az éhínség új válságát robbantják ki. Az ország természeti 
erőforrásai körül egymást érik az emberijog-sértések, napirenden 
vannak a megfélemlítések, az erőszakos kitelepítések és a kínzások” 
– mondta Saraigh. „Ezrével vannak olyan esetek, amelyek sosem 
kerülnek napvilágra. Rengeteg ügyet eltussolnak, főleg a helyi ha-
tóságok” – tette hozzá. 

A közösségek arról panaszkodnak, hogy senki sem tájékoztatta 
őket, senki sem konzultált velük, és semmiféle kompenzációt sem 
kaptak a földkoncessziók átadásával kapcsolatban, és semmi 
más választási lehetőséget nem hagytak nekik azon kívül, hogy 
függetlenségüket feladva a vállalatok alacsony bérű munkásaivá 
szegődjenek.24

A földszerzés Kínában – egy speciális történet

A kínai helyzet olyan mértékben különbözik a többi országétól, hogy külön 
kell tárgyalnunk. Bizonyos mértékig visszatérés ez a földszerzéshez és a 
kisajátításhoz, mint a nemzeti eredeti tőkefelhalmozás eszközeihez. Az 
országban annak idején természetesen átfogó földreformra került sor, 
amit a kommunák alapítása követett, majd pedig az 1980-as évek során 
Teng Sziao-ping „háztáji rendszerének” megfelelően kis családi birtokokat 
osztottak. A kínai termőföldeket vagy az állam birtokolja, vagy az adott 
település kollektív tulajdonai, és az egyes parasztoknak egy adott időre 
joguk van parcellák művelésére. 

A parasztok ellehetetlenítéséért elsősorban azok a helyi és regionális 
tisztviselők a felelősek, akik a földet (vagy annak használati jogát) a 
fejlesztők kezére adják. A régi városok növekedésével és az új városok 
kiépülésével egyre több területet igényel az infrastruktúra kiépítése: az 
utak, gátak, repülőterek vagy a különféle középületek. Burjánzik a korrup-
ció a helyi tisztviselők között a földhasználati jogok adásvétele terén, és 
további ösztönzést jelent, hogy a központi és a regionális kormányzatok 
igen kevéssé képesek bármit is finanszírozni. Így a falvak és kisvárosok 
büdzséje állandóan deficittel küszködik, és az egyik módja, hogy ezt 
ellensúlyozzák, ha a földhasználati jogokat tőkeerős fejlesztők kezébe 
adják. A Csinghua Egyetem egyik professzora szerint „Kínában számos 
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a parasztoktól a földet, és városi házakba kényszerítik őket”.25 Ez szó 
szerint tüntetések és tiltakozások tízezreihez vezetett. Bér esetenként 
engedményeket tesznek a falusiaknak – mint Wukan esetében, ahol a 
helyi lakosok elfoglalták a várost, és némi harcot követően megengedték 
nekik, hogy ők válasszák ki saját vezetőiket – egész Kínában kiterjedt az 
elégedetlenség a korrupcióval, valamint a parasztok földjeinek és házai-
nak kisajátításával szemben. Egy tizenhét tartományra kiterjedő felmérés, 
amit 2011-ben készítettek az amerikai Landesa Rural Development Insti-
tute, a Remnin Egyetem, valamint a Michigan State University szakértői, 
a következőket állapította meg: 

– Évente mintegy négymillió földműves veszíti el földjét.
– A földművesek acre-enként1 átlag 17,85 dollár kompenzációt kaptak 

földhasználati jogaik elvételéért.
– Egy acre* földet átlag 740 dollárért adtak el a kereskedelmi fejlesz-

tőknek.26

Új keletű, baljós fejlemény Kínában az a program, amelynek keretében 
emberek tömegeit telepítik városokba a mezőgazdasági területekről. 
2025-re mintegy 250 millió embert terveznek áttelepíteni, és a jelenlegi 
fejlesztési tervek szerint a kínai városi lakosság aránya a jelenlegi 50-ről 
mintegy 70 százalékra fog növekedni. E mögött részben az a szándék áll, 
hogy benépesítsék végre a „szellemvárosokat”, amelyeket spekulációból 
építettek fel, ám mindmáig üresen állnak. 

A mezőgazdaság vonatkozásában a kevesebb földművessel dolgozó 
nagyobb farmok egyértelműen a tervek részét képezik. „A szupermarke-
tek ma már igen ritkán szerződnek közvetlenül a kistermelőkkel. Helyet-
tük az elmúlt öt év során vállalkozások egy új nemzedéke jött létre, hogy 
élelmiszerrel lássa el őket. Ezeknek a vállalkozásoknak némelyike, mint 
például a zöldségtermesztő Chaoda, amely az ország 29 pontján működ-
tet farmokat, eléggé jelentős földek bérleti jogát volt képes megszerezni, 
hogy ez igazolja a nagy beruházásokat.”27 Az agrárbiznisz szereplői az 
egyéni gazdálkodók feje felett átnyúlva „a földhasználat felett ellenőrzést 
gyakorló önkormányzati tisztviselőkkel kötnek beszállítói szerződéseket”. 
Az olyan korporációk, mint a Starbucks (kávé) és a Pepsico (a Frito 
Lay márka burgonyája) az általuk ellenőrzött földeken is termelnek – a 
Pepsico Kína legnagyobb burgonyatermesztője – és farmerekkel is 
szerződnek, hogy nekik termeljenek. 

A kínai nagyvárosok mellett már nagyméretű tejüzemek sorakoznak, 
olyan „tejgyárak”, amelyekben akár tízezer tehenet is tarthatnak, és 
a fejést automatizálták. Folyik a nagy sertésüzemek építése, és ösz-
tönzik a nagyméretű szemestermény-farmok kialakítását is. Az, hogy 
a Shuanghui International (amely Kína legnagyobb sertéstermelőihez 

1* Angol hold, kb. 0,4 ha (szerk.)



V
á

lt
o

za
to

k
 e

g
y 

té
m

á
r

a
61köthető) felvásárolta a Smithfieldet (egy amerikai céget, amely több 

mint 400 sertéstelepével és 2100 szerződéses farmerbeszállítójával az 
ország legnagyobb sertéstenyésztője és sertéshústermelője) szintén azt 
mutatja, hogy Kína a népesség húsellátásának biztosítása érdekében az 
ipari jellegű állatfarmokra koncentrál. 

Egy kínai hírügynökségi jelentés szerint „A központi kormány azt jelen-
tette ki 2013-ra szóló ’első számú’ dokumentumában […] hogy vezényelni 
fogja a termőföldek szerződéses jogainak törvényes átruházását, és 
ösztönözni fogja, hogy a földbérleti szerződések a nagy léptékű földbér-
lőkhöz, családi gazdaságokhoz és termelői szövetkezetekhez kerüljenek, 
így fejlesztve az átfogó irányítást. A nagy léptékű gazdálkodás növelni 
fogja a föld termelékenységét és a munka hatékonyságát, megbízható 
alapot teremtve az ország új típusú urbanizációjához.”28

A gazdálkodók földjeinek tömeges elkonfiskálása, az emberek város-
okba terelése mögött az a kétes idea áll, hogy mindez segít majd kiala-
kítani egy olyan önmagát gerjesztő gazdaságot, amely sokkal inkább az 
egyéni fogyasztáson, mintsem az infrastrukturális beruházásokon vagy a 
nettó exporton alapul. „Az urbanizáció képes elindítani egy értéktermelő 
folyamatot”  – állítja a Kínai Mezőgazdasági Bank vezető közgazdásza.  
„A bevételek széles folyója eredhet belőle.”29 Mások mindazonáltal 
már nem ennyire lelkesek. Amint Michael Pettis, a Pekingi Egyetem 
pénzügyekkel foglalkozó professzora írja: „Kínában a gyors növekedés 
alapvető garanciájaként tekintenek arra a tervre, hogy 300 millió embert 
költöztetnek a városokba, ám mindez egy téveszmén alapul. Először is, 
az urbanizáció nem eredményez növekedést. A növekedés eredményezi 
az urbanizációt […] Más szavakkal, az országok gazdasága nem azért 
növekszik, mert urbanizálódnak, hanem azért urbanizálódnak, mert 
gazdaságuk növekszik, és a városokban több az áru és a produktív 
álláslehetőség, mint vidéken.”30

Amint az előre látható, egy efféle hektikus urbanizáció számos prob-
lémát eredményez – elsősorban azt, hogy nem képes elegendő új állás-
lehetőséget teremteni a földjüktől megfosztott, áttelepített gazdálkodók 
számára. Voltak, akik arra költötték a földjükért kapott kompenzációt, 
hogy elektronikai cikkeket, mosógépeket és plazmatévét vegyenek 
maguknak, amelyek végül teljességgel haszontalannak bizonyultak 
számukra, hiszen nincs pénzük arra, hogy kifizessék a villanyszámláikat. 
Ugyanakkor némely déli, tengerparti fejlesztési zónában hiány mutatkozik 
a fiatal migráns munkások terén – ők azok, akiket, mivel átlagon felül 
kizsákmányolhatóak, az ipar elsősorban favorizál. Valójában éppen a 
rurális bázisú migráns munkások (az úgynevezett „sodródó népesség”) 
átlagon felüli kizsákmányolása jelentette Kína lehetőségét a tengerparti 
területek gyors ipari növekedésére, és éppen ezt ássa alá a népesség 
nagy léptékű áttelepítése a mezőgazdaági régiókból.31

Ez az egész koncepció, hogy a gyors urbanizáció hatására rengeteg 
új fogyasztó jelenik meg a piacon, akik egyre több árut fogyasztanak – 
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alapulna – finoman szólva is erősen megkérdőjelezhető fejlesztési 
politika. A kocsit (az emberek városba költöztetése) köti a lovak (munka-
lehetőségek) elé, és az egész erőlködés összeomolhat, hiszen irracio-
nális alapokra építkezik. Ám ha mégis (legalább részben) sikeresnek 
bizonyulna is, környezeti következményei rémisztőek: óriási költekezést 
fog eredményezni, hogy elősegítse azt az egyre fokozódó személyes 
fogyasztást, ami a gazdaságot hivatott lendületben tartani. A földjüktől 
megfosztottakat rettenetesen kiszolgáltatott helyzetbe hozza mindaddig, 
amíg ismét ki nem alakítanak valamiféle úgy-ahogy kielégítő szociális 
hálót. Ha valamiféle gazdasági megtorpanás hatására az emberek 
elvesztik munkájukat, vagy éppen a munkáltatók teszik lapátra őket, 
hogy helyükre fiatalabb munkásokat állíthassanak, immár nem lesz le-
hetőségük arra, hogy falvaikba visszatérve gazdálkodóként élelmiszerrel 
lássák el családjukat. 

Kínának van még egy kritikus mezőgazdasági problémája: termőterü-
leteinek óriási hányadát szennyezték el ipari hulladékok – ezek méretét 
mintegy 10-24 millió hektárra becsülik,32 abból a mintegy 120 millió hek-
tárból, amit a kínai kormány a minimális területként határozott meg arra, 
hogy a népesség élelmiszer-szükségletének nagy részét megtermelje. 

A szennyezettség oka egyrészt az, hogy szennyezett vizet hasz-
nálnak az öntözéshez (számos álló- és folyóvizet szennyeztek el a 
vegyipari üzemek), másrészt pedig a bányászat és a nehézipar okozta 
levegőszennyezés. Az a kiugróan magas kadmiumszint, amely a kínai 
rizsben – különösen a Hunan tartomány rizsföldjeiről származóban – 
található, vélhetően csupán a jéghegy csúcsát jelenti. A kormányzat 
mind ez idáig nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni egy országos 
méretű talajfelmérés eredményeit, amely a szennyeződés problémájára 
koncentrált. 

A nagybirtokok globális terjedésének problémái

Az emberek sok évezrede folytatnak mezőgazdasági tevékenységet, és 
ennek a hosszú időnek a túlnyomó részében az emberek nagy többsége a 
földeken dolgozva termelte meg a maga és a – relatíve mindig kicsi – nem 
élelmiszer-termelő osztályok szükségletét. Ma, az emberiség története 
során először, a városlakók száma felülmúlja a vidékiek számát. E drá-
mai változások dacára a gazdálkodás még mindig kritikus fontosságú az 
emberiség nagy részének életében. Az International Labor Organization 
becslése szerint 2013-ban a világ dolgozóinak mintegy egyharmada 
(valamivel több, mint egymilliárd ember) dolgozott a mezőgazdaságban, 
míg 44 százalék a szolgáltatási szektorban és 23 százalék az iparban.33

A kapitalizmus korábbi szakaszaiban a földjüktől megfosztott parasz-
tok és gazdálkodók számára voltak alternatív munkalehetőségek. Ez 
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termelés gyors növekedésének korszakában sokan, akik elveszítették 
földjeiket, kivándorolhattak a gyarmatokra, vagy az egykori gyarmati 
országokba, vagy a városokba költözve az iparban találhattak munkát 
maguknak. De most, a XXI. század második évtizedében a kapitalista 
világgazdaság nem képes produktív munkát biztosítani annak a nagyszá-
mú embernek, akik elveszítik földjeiket. Így azok, akik a városokba vagy 
más országokba emigrálnak, nagyon gyakran a nyomornegyedekben 
kötnek ki, az „informális” gazdaságban találnak bizonytalan megélhetést 
– a városlakók mintegy harmada szegénynegyedekben lakik. A globális 
Dél parasztságának felszámolása által táplált „globális informális mun-
kásosztály” létszáma, amint azt Mike Davis megállapította a Planet of 
the Slums című könyvében, „egymilliárd körül lehet, és a leggyorsabban 
növekvő, minden előzmény nélkül álló társadalmi osztályként jelenik meg 
a világ történetében”.34

Mindez azt mutatja, hogy komoly problémát jelent a farmok méretének 
állandó növekedése és egyre nagyobb mértékű gépesítésük. A kis far-
mokra és termelőkre gyakorolt hatásukat egyáltalán nem befolyásolja, 
hogy ezek a nagybirtokok hazai kézben vannak (mint pl. Brazíliában), 
vagy külföldi tulajdonosok kezében. A nagybirtokok hajlamosak meg-
fosztani a kistermelőket földjeiktől; akár közvetlenül, erőszakkal, vagy 
„törvényes” eszközökkel, akár közvetve, a magas szintű gépesítéssel és 
az egy hektárra szükséges munkaidő leszorításával támasztott verseny 
eszközeivel. Egy 160 hektáros birtokon átlag 7,8 munkaórát igényel 
hektáronként a kukorica termesztése és betakarítása, míg egy 800 hek-
táros birtokon mindössze 2,7 órát.35 Az USA kukoricaföldjeinek mintegy 
egyharmadát teszik ki a 800 hektárnál nagyobb földek. 

Mindazonáltal a szükséges munkaórák csökkenése még nem jelenti 
az egységre eső termény növekedését. Sőt a kisebb farmok különféle 
vetésforgók és egyéb technikák alkalmazásával akár nagyobb termés-
eredményeket is elérhetnek, és megvan a társadalmi előnye annak is, 
hogy több munkaerőt igényelnek. Emellett a kisebb farmok ökológiai 
szempontból is hatékonyabbak, hiszen a nagyobb birtokok inkább füg-
genek a petrokémiai termékektől (közvetlenül vagy közvetve, műtrágyák 
és növényvédő szerek formájában), amelyek megtermelése rengeteg 
energiát igényel. 

Már Kínában is rámutattak arra, hogy a földbirtokok méretének növelé-
sét célzó politikának milyen következményei lehetnek az országra nézve. 
„A családi gazdálkodás ígéretes potenciálja ellenére – figyelmezet Lin 
Wan-long professzor, a Kínai Mezőgazdasági Egyetem közgazdasági és 
igazgatási szakának oktatója – mindazoknak, akik országszerte családi 
farmokat akarnak kialakítani, nem árt némi óvatosság. Számításai szerint 
a 120 millió hektáros kínai termőterület csak mintegy 18 millió kisebb, 
átlag 6,7 hektár méretű farmot képes ellátni. Ha minden farmra átlag 
három dolgozót számítunk, akkor ez a rendszer csak 54 millió embert 
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mezőgazdaságból a megélhetését.”36

Samir Amin azt állítja, hogy a kapitalizmus ideálja a gépesített nagy-
gazdaságok olyan rendszere, amelyben húszmillió farmer képes meg-
termelni a világ élelmiszer-szükségletét.37 Amint arra ő is rámutat, ezzel 
két alapvető probléma van. A nagybirtokokat sokkal nehezebb ökológiai 
szempontból kielégítően működtetni – ideértve az összetett vetésfor-
górendszereket, az integrált állattenyésztést és növénytermesztést,  
a humánus állattartást, a természeti területek műveletlenül hagyását, a 
köztes növénytermesztést, az organikus növényvédelmet. És van még 
egy probléma: mihez kezd majd az a jó pár százmilliónyi ember, aki 
ma a mezőgazdaságban dolgozik, ha munkájuk szükségtelenné válik?  
A legvalószínűbb, hogy a városokba (a nyomornegyedekbe) özönlenek, 
ahol nincs elegendő munkalehetőség. Ez a „többletnépesség” már ma 
is gyorsan növekszik, ahogy a földeket kisajátítják és a mezőgazdaság 
gépesítettségét növelik – ezekre az emberekre nincs szüksége sem a 
mezőgazdasági, sem az ipari termelésnek, és immár nem juthatnak 
termőföldhöz, amelyen legalább saját élelmüket megtermelnék. Ez két-
ségkívül korunk egyik legégetőbb kérdése.

Záró gondolatok

A kapitalizmus kialakításától a profitéhség volt a legfőbb mozgatórugója 
annak, hogy a parasztokat és a kisebb farmokon gazdálkodókat megfosz-
tották földjeiktől. Az eredeti tőkefelhalmozást – a tőke felhalmozódását, 
a szabad munkaerő kialakulását, a belső piacok fejlődését – már az 
indusztriális kapitalizmus kezdeteitől jórészt a bekerítések táplálták.38 
A kisajátításokra akkor került sor, mikor a kis farmerek már nem bírták 
tovább a versenyt az egyre nagyobb és egyre inkább kapitalizálódó bir-
tokokkal. Ám fontosak voltak a „gazdaságon túli eszközök” is – volt, hogy 
új törvényeket hoztak a használati jogok korlátozására és a befektetések 
gerjesztésére; volt, hogy fegyverekhez nyúltak; volt, hogy korrupt helyi, 
regionális vagy országos tisztviselők és hivatalnokok intézték az ügye-
ket. A mai földszerzések sok hasonlóságot mutatnak elődeikkel. A helyi 
oligarchák nem egy országban ma is egyszerűen elrabolják a földeket. 
Ám a globális földszerzések szintjén ma már egy olyan, minőségileg 
új, történelmileg specifikus átalakulásnak is tanúi lehetünk, amelynek 
részei az európai és észak-amerikai tőkék és szuverén vagyonalapok 
beruházásai, a neoliberális forgatókönyv szerint kombinált nemzetközi 
kereskedelmi szerződések és helyi törvények, a bioüzemanyag-mánia, 
és a gyors élelmiszerár-emelkedések. És persze a kínai helyzet egészen 
sajátos. 

Végül fontos rámutatni, hogy sok paraszt és farmer nem veszi harc 
nélkül tudomásul, hogy megfosztják földjétől. A parasztszövetségek, 
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bár nem szervezetten, de a kínai parasztok is szembeszállnak a korrup-
cióval és földeik elrablásával. Ellenségeik azonban mind ideológiailag, 
mind katonai-rendőri erőben igen hatalmasok. Viszont a Föld népének, 
amennyiben hozzá akar jutni a méltó élethez szükséges mennyiségű és 
minőségű élelmiszerhez, megálljt kell parancsolnia a földszerzéseknek 
és a magasan gépesített nagybirtokok térhódításának. Az egyes orszá-
goknak ellenőrzést kell gyakorolniuk saját mezőgazdaságuk felett, és a 
nemzetközi piaci erőktől függetlenül támogatniuk kell a családi méretű 
farmokon, vagy – bizonyos esetekben – a nagyobb farmkollektívákon és 
szövetkezeteken alapuló élelmiszer-termelési szuverenitást. 

„A történet tanulsága az – írja Marx A tőke harmadik kötetében –, s 
ez a mezőgazdaság más szempontból való vizsgálatából is levonható, 
hogy a tőkés rendszerrel ellenkezik az ésszerű mezőgazdaság, azaz 
az ésszerű mezőgazdaság összeegyeztethetetlen a tőkés rendszerrel 
(noha ez a mezőgazdaság technikai fejlődését előmozdítja) és vagy a 
maga dolgozó kisparaszt kezére, vagy a társult termelők ellenőrzésére 
van szüksége.”39

(Forrás: Twenty-First-Century Land Grabs Accumulation by Agricultural 
Dispossession. Monthly Review, Volume 65, Issue 06, November 2013. 
https://monthlyreview.org/2013/11/01/twenty-first-century-land-grabs 
[2014-03-15])
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69MôNICA DIAS MARTINS 

A részvétel tanulása:  
Az MST tapasztalata Brazíliában

Az MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: Földnélküli 
Falusi Dolgozók Mozgalma) egyike a leginkább harcra kész társadalmi 
mozgalmaknak a jelenkori Latin-Amerikában. A brazíliai katonai dik-
tatúra idején született, 1979-ben, nevezetesen az első földfoglalással 
Encruzilhada Natalinóban, Rio Grande do Sul államban. Eleinte, a 
diktatúrát követő úgynevezett „redemokratizálódás” napjaiban, egyházi 
szervezetek támogatását élvezte, amilyen a „józan gondolkodású” (ma-
gyarán: begyöpösödött fejű, maradi módon konzervatív) parasztok vallási 
közösségei s a Vidéki Lelkipásztori Bizottság (CTP), valamint egyebek 
mellett a CÚT (Central Única dos Trabalhadores: Egységes Munkásköz-
pont [szakszervezeti szövetség]) és a PT  (Partido dos Trabalhadores: 
Munkáspárt). Így terjedt el országszerte, mihelyt a földreform immár 
elodázhatatlanul a politika napirendjére került.1 

Az MST befolyásos szervezetté vált, több ezer aktivistával, akik for-
radalmi szenvedéllyel harcolnak az agrárreformért. Szolidaritás, társa-
dalmi igazságosság és autonómia: ezek az alapvető etikai értékeik. Az 
együttműködés többféle típusa jellemző az MST földreformmegoldásaira. 
Vezetőik interjúkat adnak a médiának, tárgyalásokat folytatnak a kor-
mányzattal. A mozgalom havi folyóiratot alapított eszméi terjesztésére, 
oktatási rendszert hozott létre a „munka-és-tanulás” módszertanára 
alapozva, intenzív politikai-ideológiai továbbképző tanfolyamot indított 
a radikális elméletekkel ismerkedő tanulócsoportoknak. Némelyik ilyen 
csoport tagjai a termelőeszközök társadalmi – nem pedig magán- – tu-
lajdonlása újszerű eszméjének tudatosításáig jutottak el.

Az MST tapasztalata fölvet egy alapvető kérdést a társadalmi köz-
beszédben, s a következőkben ezzel kívánunk foglalkozni: mi az a 
részvétel? A részvétel lehet társadalmi gyakorlat, pedagógiai módszer 
és/vagy politikai cselekvés is. Az MST földnélküli férfiai, női, ifjai és 
gyerekei számára a tanulási folyamat az acampamentosban (a földfog-
lalást megelőző táborozásban) töltött munka és élet kollektív módjával 
kezdődik; meggyökeresedik a tömeges és folyamatos földfoglalásokkal 
és letelepülésekkel; fölerősödik az MST iskoláiban kifejlesztett és vég-
hezvitt oktatási tevékenységekben; és tovább terjeszkedik egy alternatív, 
az egész brazil társadalom számára szóló javaslat, avagy „projektum” 
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korlatának vizsgálata, figyelemmel a fönti négy elemre, amely egységes 
egészet alkot.

Agrárreform: ellentmondásos folyamat

A mezőgazdaság megreformálása nem szükségképpen radikális. A 
Kennedy-kormányzat és a Szövetség a Haladásért időszakában számos 
latin-amerikai kormányra nyomást gyakorolt az Egyesült Államok, hogy 
mezőgazdasági reformprogramokat hajtsanak végre a „pacifikálási” terv 
részeként, s így vegyék elejét annak, hogy népi támogatásra számíthas-
son egy-egy fegyveres lázadás.

Brazíliában az 1960-as évek elején félelemmel töltötte el a földbirtoko-
sokat egy erős mozgalom, amelyet az agrárreform érdekében vezettek a 
Ligas Camponesas (Parasztszövetségek) és a CONTAG (Confederação 
Nacional de Trabalhadores na Agricultura: Mezőgazdasági Dolgozók 
Országos Szövetsége). João Goulart elnöksége alatt (1962–1964) a népi 
mozgalom a demokratizálódás és a társadalmi szerkezet módosításának 
kulcsaként tekintett a mezőgazdasági reformra. Ez volt az egyik tényező, 
amely az 1964-es katonai puccshoz és a népi szervezkedések rá követ-
kezett brutális elfojtásához vezetett. A diktatúra évei alatt (1964–1985) 
mindvégig olyan nemzetbiztonsági kérdésnek tekintették az agrárrefor-
mot, amely stratégiai jelentőségű a tőkés fejlődés és iparosítás számára. 
Az állami politika eszközeként használták arra is, hogy korlátozzák az 
osztályharcot a vidéki térségekben, s konzervatív kisgazdákká (farmerek-
ké) változtassák át a potenciálisan forradalmi parasztokat. De a sokkal 
inkább forradalmi szerkezeti változtatásokhoz is elengedhetetlen volt a 
mezőgazdaság átalakítása.

Az agrárreform tehát leginkább a termelés és a hatalmi viszonyok 
átalakításának olyan, ellentmondásos folyamataként jellemezhető, 
amely megfogalmazásában és végrehajtásának módjában a politikai 
erőviszonyoktól és az osztályharc adott menetétől függ (Martins, 1994). 
Az MST és más brazil mozgalmak értelmezésében ez a fogalom fölerő-
síti a kapcsolatot a gazdasági, kulturális, politikai és ideológiai föltételek 
között, szemben a földreformnak olyan, egyébként uralkodó fölfogásával, 
amelyik pusztán gazdasági vagy szociálpolitikai, netán egyszerűen csak 
ideológiai kérdést lát benne.

A hivatalos mezőgazdasági reformok célja az volt, hogy tőkés kisgaz-
dák osztályát hozzák létre a vidéki, falusi, mezei tulajdonszerzés előmoz-
dításával; ezek a reformok gyakran egybeestek a vidéken élő népesség 
zömének erőteljes proletarizálódásával (termelőeszközeik vagy földjeik 
elvesztésével). Ez a kirívó ellentmondás segít megmagyarázni, miért is 
nem lehet eleve konzervatívnak vagy forradalminak címkézni az agrár-
reformot; eszköz ez, amelynél a különbséget az okozza, hogy kinek a 
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hogy az agrárreformot való világbeli folyamatként elemezzük, ahol tár-
sadalmi osztályok harcolnak egy ellentmondásos folyamat irányításáért. 
E folyamat jellege a jelenkori Brazíliában annak az új javaslatnak az 
összefüggéseiből rajzolódik ki, amelyik ezer meg ezer acompados (föld-
foglalás alkalmára váró, ideiglenes táborokban élő családok) és telepes 
(akik már földhöz jutottak) keze nyomán és elméjében születik meg, s ez 
antagonisztikusan ellentmond a mezőgazdasággal kapcsolatos uralkodó 
elképzelésnek.

A politikai-ideológiai polarizálódás az MST és a vagyonos földbirto-
kosok fő szervezete, az UDR (União Democratica Ruralista: a Vidék 
Demokratikus Uniója) között – kiváltképp az első Nemzeti Földreform Ter-
vezet kidolgozása (1985) s az Alkotmányozó Gyűlés (1988) idején – két 
különböző földreformmodell kimunkálásához vezetett Brazíliában.2 Ezek 
ellentéte a tőke és a munka szembenállását tükrözi. Központi kérdéseik 
közé tartoznak a termelőeszközök tulajdonára (egyéni vagy kollektív) s 
a javak elosztási folyamatára (magántőke fölhalmozása vagy társadalmi 
tőkefölhalmozás) vonatkozó döntések.

Az UDR indítványa az egyéni érdekeket és magántulajdont védel-
mezi, s fölfogása szerint, amennyiben a burzsoázia elfogad bizonyos 
újraelosztást, az csakis a földnek százszámra, egyéni egységekre tör-
ténő fölparcellázásaként mehetne végbe. A „magánelsajátítás modellje” 
ez, hasonló a klasszikus kapitalista mezőgazdasági újraelosztáshoz, 
amelyik a mezőgazdaság modernizálását az agrárium profittermelő 
üzemeltetése, az „agrárbiznisz” irányítása alatt mozdítja elő. Az 1970-
es években – a katonai diktatúra alatt korlátozottan – ilyen földreformot 
hajtottak végre a telepítési tervek kivitelezése révén, amikor is az ún. 
colono vagy parceleiro (telepes vagy parcellás paraszt) egyéni jogcímet 
„nyert” tulajdonszerzésre, s tulajdonának haszonélvezőjeként jogosult lett 
hitelért és műszaki segélyezésért folyamodni. Minthogy minden egyes 
kedvezményezett család elszigetelt helyzetben volt a többitől az egyéni 
parcellára nyert egyedi jogosultsága folytán, s arra vonatkozó döntéseit, 
hogy mit és miként termeljen, vagy kinek és mikor adja el termését a 
kormányzati intézmények és az agrárpolitika kényszerítették rá, ennek 
az úgynevezett reformnak az előnyeit a mindezekből hasznot húzó he-
gemonikus agráripari szektor élvezte. Az uralkodó osztályok különböző 
rétegei által elfogadott agrárreform tipikus paradigmája ez. 

Másfelől viszont az MST rugalmasabb „társadalmi kisajátítási modellje” 
a telepesek közti szövetkezeti együttműködésen és a földkisajátítás és 
-hasznosítás alternatív mintáin alapszik. A döntéshozás struktúrái szerint 
változatos formákat ölthetnek a települések berendezkedései, kezdve a 
családi alapú egyéni gazdálkodástól egészen a kollektív munkavégzé-
sig, attól függően, hogy milyen a telepesek háttere, mi határozza meg 
törekvéseiket, milyen a megművelt talaj minősége, milyen növényfajtákat 
termesztenek, milyen a helyi piac szerkezete, és milyen egyéb tényezők 
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hetik kollektíven a termelőmunkát; vagy folyhat a termelőmunka egyéni-
leg a föld egyik részén, miközben a másikon kollektíven; vagy az egész 
tulajdon lehet kollektív. Mindezektől függetlenül, a családok maguk mű-
velik meg a föld egy részét, maguk teremtik elő a saját szükségleteiket. 

A vidéki földbirtokosok ellenzik a birtoklás, termelés és munkavégzés 
szövetkezeti formáinak létrejöttét. Úgy látszik, igencsak tudatában van-
nak, hogy a helyi próbálkozások könnyen országossá növekedhetnek, 
újfajta gyakorlatát szilárdíthatják meg a társadalmi szerveződéseknek s 
a politikában való részvételnek, ez pedig alááshatja a magántulajdonhoz 
fűződő jogokat. Innen nézve, a tömeges és radikális agrárreform javasla-
ta nem egyszerűen a föld újraelosztásának követelése avégett, hogy még 
több gazdálkodó kerüljön a tőkés rendszer kebelén belülre, hanem szük-
ségképpen azzal a következménnyel jár, hogy a termelés, a hatalom és 
a kulturális viszonyok egész agrárszerkezete kizökken a kerékvágásból. 
Ez azt jelenti, hogy a teljes gazdasági-társadalmi-politikai rendszert meg 
kellene hozzá változtatni. Az agrárburzsoázia vezetői már jóval azelőtt, 
hogy a MST befolyásos szervezetté vált volna, tudatában voltak annak, 
hogy mindennemű kollektív földfoglalás és kollektív termelés kihívást 
jelent az ő osztályérdekeik és a kapitalizmus ellen.

Miguel Reale Junior brazil tudós, az UDR támogatója (aki igazságügy-
miniszter volt Cardoso kormányában) a következőképpen fogalmazta 
meg ezt az osztályálláspontot az SRB (Sociedade Rural Brasileira [Brazil 
Falusi Társadalom]) című folyóiratban: „A második világháború végétől 
máig nyilvánvalóan megszűnt minden káosz a brazíliai mezőgazda-
ságban, ellenben tökéletes koherencia uralkodik a birtokszerkezet és 
a földhasználat, az ország jelenlegi gazdasági-társadalmi rendszere 
és a kurrens neoliberális ideológia között.” (Sociedade Rural Brasileira, 
1985, 9).

Az MST

Az MST komplex gyakorlatát az szabja meg, hogy választ kell találni arra 
a központi kérdésre: hogyan képes egy parasztszervezet megmérkőzni 
a szabadpiaci kapitalizmus úgynevezett jótéteményeivel és ideológiájá-
val, a neoliberalizmussal? Az MST-nek a neoliberalizmussal szemben 
tanúsított ellenállása elemzéséhez lényeges, hogy legyen fogalmunk 
a társadalmi osztály mibenlétéről. Az osztályharcos megközelítés teszi 
lehetővé számunkra az MST agrárreform-javaslata korlátainak és lehe-
tőségeinek megértését, szemben a klasszikus agrárreform-modellel s a 
brazil állam politikai irányzatával és törvényhozásával.

E két antagonisztikus agrárreform-modell között zajló harc sajátos 
menete (a küzdelem az 1980-as években kezdődött, s még most is 
folyik) ad kulcsot annak megértéséhez, hogy miért az MST vált az el-
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szólva, ez a szembenállás a privatizálás-kontrafoglalás kettősségével 
fejezhető ki.

Földfoglalás

Az MST idejekorán hatékony stratégiát alakított ki arra, hogyan gyakorol-
jon nyomást az államra tömeges és folyamatos földfoglalások révén. Az 
1964. évi brazil földtörvény alapján (elvben) elkobozható a magántulaj-
don, ha nem művelik meg, vagy ha a tulajdonosa megsérti a munkajogi 
vagy környezetvédelmi szabályozást. Az MST olyan tulajdonok elfogla-
lására irányuló közvetlen akciója, amelyek ebbe a kategóriába esnek, 
ezt az alkotmányos rendelkezést használja biztosítékul. Ez a stratégia 
azért is hatásos, mert a közvélemény elé tárja a föld koncentrációját, a 
jelenlegi társadalmi gondok legfőbb okozóját. 

Egy földfoglalás végrehajtásának tényleges folyamata, az úgynevezett 
festa (ünnepség), ahogy a mozgalomban mondják, sajátságos jelentéssel 
bír a földnélküliek számára. Az a korántsem könnyű elhatározás, hogy 
elbirtokoljanak egy magántulajdont, és megtelepedjenek, berendez-
kedjenek rajta, kellő érettséget, összetartást, fegyelmet és bizakodást 
követel. Ez a cselekvés a parasztokat, akik a múltban többé-kevésbé 
passzív statiszták voltak a szociálpolitikai porondon, az agrárreformért és 
a politikai részvételért küzdő erőteljes társadalmi szereplőkké változtatja 
át. „Szabad dolgozóknak” nevezik magukat, s visszanyerik képességüket 
arra, hogy anyagi és kulturális javakat teremtsenek, amit a hagyományos 
latifundios (nagybirtokok) és a modern agrárbiznisz összefonódása, ahol 
merőben csak munkáskezekként szerepelhetnek a tőke szolgálatában, 
egyaránt megtagadtak tőlük. 

Az MST tulajdonfoglalásai fenyegetést jelentenek az uralkodó osz-
tályok számára, amelyek erőszak alkalmazásával reagálnak, akként 
érvelve, hogy ezek az akciók törvénytelenek. Úgy vélik, hogy a földek 
birtokbavétele a hatóságok tekintélyének lerombolásához vezet a brazil 
társadalomban. Az állam képviselői a közrend fönntartására hivatkozva, 
gyakran úgy válaszolnak a foglalásokra, amelyeket sokan a demokratikus 
intézmények szabotálására irányuló erőfeszítésekként értékelnek, hogy 
perbe fogják az MST vezetőit.

Az MST, dacára az elnyomó erőszaknak, a médiában folytatott rá-
galomhadjáratoknak s a bekebelezésére tett kísérleteknek, tovább 
mozgósítja a tömegeket a termelésből kieső tulajdonok elfoglalására.  
A földfoglalások száma jókora növekedést mutat: 1990-ben 119, 1999-
ben 505, kilenc év alatt összesen 2 210 alkalommal került rájuk sor. 
2000 első hónapjaiban pedig harmincezer falusi dolgozó 250 latifundio, 
valamint huszonegy városban több szövetségi kormányzati épület elfog-
lalását hajtotta végre, hogy nyomást gyakoroljon a földreform érdekében. 
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magántulajdonosi jog, ez ellen a tőkés rendben és a neoliberális szósza-
porításban oly fontos érték ellen. De kihívást jelentettek a kormányzati 
politizálás hazai játékrendjében, s hasonlóképpen – tekintve a Világbank 
és a Nemzetközi Valutaalap által követelt szerkezeti kiigazításokat ille-
tően vállalt kormányzati kötelezettségeket – a nemzetközi porondon is. 

Kollektív munkavégzés és életvitel

Az MST kialakította települések egy-egy sikeres földfoglalás eredményei, 
gazdasági egységként gondolták el valamennyit, nem pusztán törvényes 
tulajdonba vételként tekintenek rájuk. Az MST javasolta alternatív me-
zőgazdasági szövetkezés sikerében csakugyan a tervezés, a termelő 
gazdálkodás és az irányítás szerepe volt a döntő. Az MST meghatározá-
sa szerint a szövetkezés „az út ahhoz, hogy mindahány egyéni dolgozó 
erőfeszítései a legjobb eredményre vezessenek azáltal, hogy együtt 
intézik a dolgukat, akár gépek és szerszámok vásárlásáról, akár lábas-
jószág neveléséről, akár a föld fölosztásáról legyen szó” (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, 1993, 1996).

A telepesek szerveződései számára a tervezés demokratikus döntés-
hozatalt jelent a közösségi lét összes főbb vonatkozásában: termelés, 
piackeresés, lakhatás, oktatás, egészségvédelem, politika, kultúra és 
így tovább. Nem könnyen megoldható föladat ez, különösen, ha több 
száz személy vesz benne részt. Gyakorta gyűléseznek, s a tagok 
sokféleképpen kapcsolódnak bele a döntési folyamatba: javaslatokat 
tesznek, kérdéseket vetnek föl, vitatkoznak, határozatot hoznak, éne-
kelnek.3 A gyűlés napirendje rendesen jó előre ismeretes, és többféle 
eszközzel segítik elő az érintettek tevékeny részvételét. A legtöbb 
asszony és kamaszgyerek férjeiktől és szüleiktől függetlenül szólal föl, 
mint companheiras–companheiros de luta (harcostársak). Némelyik 
telepen házas személyt csak úgy fogadnak be, ha párja is csatlakozik 
a szervezethez. A résztvevők közös tervezési folyamatát befolyásolják 
a családok korábbi tapasztalatai, a földjeiken megszokott regionális és 
ökológiai különbségek, a termelés anyagi föltételeihez való hozzáférésük, 
hogy miképp állnak hitel, technológia és képzettség dolgában. Mindezek 
eredményeképpen nagy a változatosság a telepek helyzetének sokféle-
sége szerint (Medeiros, 1994).

A bevétel és kiadás éves mérlegét közgyűlésen ismertetik, a haszon 
elosztását – a gazdasági gépek karbantartására és javítására, talajjavító 
beruházásra, takarmányra, számítógépekre, házépítésre, tanítók fize-
tésére, gyermekgondozásra, mozgósításra stb. – a tagok többségének 
kell jóváhagynia. Egyre több telepes látja jónak, ha nem osztják szét a 
pénzbevételt, hanem kollektív takarékalapokban gyűjtik, s a meglevő 
termelési eszközökre, vagy új oktatási, egészségügyi beruházásokra és 
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fundos (pénzalapok) afféle kísérletek a társadalmasított tőkefölhalmo-
zásra. Az MST-től kiinduló agrárreformban benne rejlik az a lehetőség 
is, hogy a javak egyenlőbb elosztásának eszközévé váljék.

Két szövetkezeti szervezet van Brazíliában. Az OCB (Organização 
das Cooperativas do Brasil: Brazíliai Szövetkezetek Szerveződése) a 
nagy földbirtokosokat képviseli, s az UDR-hez és az SRB-hez kötődik. 
A CONCRAB-ot (Confederação Nacional das Cooperativas de Reforma 
Agraria do Brasil: Brazília Mezőgazdasági Reformszövetkezeteinek Or-
szágos Szövetsége) 1994-ben alakította meg a mezőgazdasági reform-
szövetkezetek hálózata, s az MST gazdasági ágának tekinthető, ennek 
társadalmi és politikai megmozdulásait támogatja.

Az MST telepesei hatékony és nagy létszámú magángazdálkodói 
szektort alkotnak, s a CONCRAB révén szerveznek mezőgazdasági 
termelőszövetkezeteket helyi, tagállami és országos szinten. Lényeges 
különbség van ennek és az OCB-nek a rendszerszerveződése között. Az 
MST szövetkezeti struktúrájában a társadalmi szükségletekre, a politikai 
eredményekre, valamint a telepesekhez visszaáramló gazdasági ha-
szonra helyeződik a hangsúly. Hitelt, piacszerző támogatást és technikai 
segítséget ajánlanak a szövetkezeteknek a telepesek mezőgazdasági 
termelése, nyereségességük és áruelhelyezési képességük fokozása, 
életszínvonaluk emelése érdekében (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra 1998). A CONCRAB rendszere elősegíti a termelők és 
a fogyasztók közti szilárd kapcsolat kialakulását, bizonyítja az agrárre-
form fontosságát a városi lakosság számára, és viszonylagos pénzügyi 
önállóságot teremt az MST számára, legalábbis az egyéb népi szerve-
zetekhez képest, amelyek nem képesek ellenőrzést-irányítást gyakorolni 
saját termelésük fölött. 

A kollektív munkavégzés és életvitel fogalma alkotja a velejét az MST 
arra irányuló stratégiájának, hogy tartós ellenállási tevékenységet fejtse-
nek ki a településeken. Ha nem volna ez az általuk kialakított rendszer, 
az emberek politikailag mozdíthatatlanná válnának, mihelyt megkapták 
a maguk földjét. A parasztokat, akik harcba szálltak azért, hogy helyük 
legyen élni és dolgozni, már elcsábították volna a szabadpiaci kapitaliz-
mus föltételezett jótéteményei. Az MST politikai mozgósításban igyekszik 
tartani az embereket, akik már földhöz jutottak, hogy támogassák a 
még földnélküliek elkövetkező foglalásait, s tovább harcoljanak a még 
nagyobb társadalmi változásokért.

Nevelkedés és viselkedés: új férfi és új nő teremtése

Az MST kezdeményezte általános társadalmi változások Brazíliában az 
agrárreformmal nyertek kellő indítónyomatékot, ám még temérdek más 
kérdést is napirendre tűzött ez a kezdeményezés, amelyek az oktatással 
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latosak. A településeket olyan helyszínek módjára gondolták el, ahol a 
közvetlen cselekvésre és a mezőgazdasági együttműködésre alapozva, 
a demokratikus viszonyok különböző formáit sajátítják el a gyakorlatban.

Az oktatás komoly elsőbbséget élvez az MST-ben, nem csupán mint 
az írástudatlanság fölszámolásának eszköze, hanem mint a gazdagok és 
a szegények közti technológiai szakadék szűkítője, s a politikai félretájé-
koztatás elleni harc fegyvere. Általában, ahogyan Paulo Freire kifejtette, 
„egy település, éppen azért, mert termelési egység (nincs semmilyen 
termelés az ember–világ viszonylaton kívül), szükségképpen pedagógiai 
egység is egyben” (Freire 1983, 58).

Ahhoz, hogy az oktatás megfelelhessen az MST agrárreform-fölfogá-
sából adódó kihívásoknak, messze túllépett a formális iskolarendszeren. 
A telepesek magukra vállalják az oktatási tevékenységből azt is, hogy 
megválasztják tanítóikat, szabályozzák az iskolák részvételi alapon 
működő igazgatását, fölülvizsgálják a hivatalos, nyilvános iskolák tanme-
netében szereplő tárgyakat és módszereket, megszervezik a brigádokat 
(vagyis a mozgalom tevékeny tagjainak településről településre vonuló 
csapatait), amelyek az aktivisták politikai-ideológiai képzését végzik, 
valamint összehangolják a vállalkozások és műszaki színvonal emelését 
célzó gyakorlati tanfolyamokat. Az MST pedagógiai alapelvei a gyakorlat-
elmélet-gyakorlat oda-vissza kapcsolódó viszonyát fogalmazzák meg, 
magukba sűrítik a földért és a termelésért folytatott küzdelem tanulságait, 
s visszahatva, segítik a szervezők, vezetők és tanítók elméleti fölkészí-
tését; hasonlóképpen a fogalmilag egybekapcsolt „munka-és-tanulás” 
módszertana is, amely áthidalja a kétkezi és a szellemi munka közt 
fönnálló kettősséget.

Az MST kétéves mezőgazdasági szakemberképző iskoláját nemrég 
akkreditálta az oktatási minisztérium, a mozgalom pedig 1995-ben az 
UNICEF díját kapta oktatási programja minőségéért. Ezt a tanulmányi 
programot hatszáz elemi iskola és húsz középiskola összesen mintegy 
harmincötezer diákja és ezernégyszáz tanára követi. Akárcsak az okta-
táshoz való demokratikus hozzájutás a gyerekek számára, éppannyira 
sürgető szükségletet elégít ki az MST tömeges felnőttképzése is, amely 
bő félmillió embert mozgósít. Az MST szakképző és politikai továbbképző 
iskolája, az ITERRA (Instituto de Capacitação Tecnica e Pesquisa da 
Reforma Agrária: A Mezőgazdasági Reform Műszaki Képesítő és Kuta-
tóintézete) rövid kurzusokat kínál tanyagazdaságok üzletvezetéséből, 
pénzügyi és emberierőforrás-osztályok vezetéséből, valamint hosszabb 
tanfolyamokat, amelyek párhuzamosan adnak politikai képzést és me-
zőgazdasági műszaki ismereteket. 

Az MST aktivistái szerint a számos társadalmi kérdés mellett folyvást 
előbukkan a településeken, és konkrét problémákat okoz a férfiak és a 
nők közti nyilvános és magánjellegű kapcsolatokban az uralkodó szo-
kások kultúrája. A mozgalomhoz csatlakozók némelyike forradalmárként 
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a családon belül. Az acampamentos meg a települések mindennapos 
élete azonban arra tanítja őket, hogy együtt tegyék a dolgukat, figyeljenek 
oda megrögzött egyéni szokásaikra, bensőleg változtassanak magukon. 

Bár az MST hisz abban, hogy a gazdasági hatalom alapvető a politikai 
hatalomra jutáshoz, tisztában van azzal, hogy a dolgoknak e két oldalát 
keresztül-kasul átfonják a társadalom egyéb szálai. Ezért az MST arra 
jutott, hogy java erőfeszítéseinek nem kisebb célra kell irányulniuk: meg-
teremteni az „új férfit és új nőt egy új társadalom számára”. Dialektikusan 
szólva, az új a régiből születik, teremtő átalakítással. Sok-sok munkába 
kerül, hogy a nőket képessé tegyék arra, hogy teljes értékű résztvevői 
legyenek a települések minden társadalmi megnyilvánulásának; egy ilyen 
alapvető fordulat a társadalmi viszonylatokban nemcsak a nőktől követel 
változást, hanem a férfiaktól is. 

Egy népszerű dal, amelyet a gyűléseken énekelnek, arra tanít: „Pra 
mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo 
de ser mulher” („Szabjuk át a társadalmat, ahogy szeretné a nép, tarts 
velünk, és hogy nő vagy, attól sose félj”). De mit jelent nőnek lenni az 
MST szerint? Azt, hogy minden élettani különbség ellenére, a nő szerepe 
a családban, a termelésben és a társadalomban javarészt egyfajta „do-
mesztikálás”, vagyis „háziasítás” történeti folyamatának következménye. 
S miközben ez a kulturális szerep jócskán módosult az idők folyamán, 
a változtatások során nem voltak tekintettel a nők érdekeire. A kapita-
lista fejlődés új funkciókat kényszerít a nőkre, meghatározza, milyen 
munkákat végezhetnek, hogyan kell viselkedniük, milyen nevelésben 
részesülhetnek, mekkora legyen a családjuk, és így tovább. E kérdéseket 
meg kell vizsgálni, s valamennyit megvitatni ahhoz, hogy erősödjön a nők 
közéleti részvétele és szervezettsége.

Az MST-ben a nők tipikusan az első vonalban küzdenek a földfog-
lalások során, s a szövetkezetekben végzett munkájukért a férfiakéval 
egyenlő bért kapnak. Gyermekgondozó központok és egyéb közösségi 
létesítmények, például a közös étkezőhely, lehetővé teszik az anyáknak 
és a fiatal nőknek, hogy az aktív munkások közé tartozzanak. Az ilyen 
közvetlen hasznú intézkedések adnak alapot ahhoz, hogy az aktivisták 
megkérdőjelezhessék a hagyományos nemi munkamegosztást.

1997-ben egy Curitibában (Paraná állam) a társadalmi nem kérdéseiről 
tartott országos szemináriumon mintegy száz földnélküli nő vett részt 
Brazília minden tájáról. Három napon át tartottak tapasztalatcserét, s 
tervezték azokat a tevékenységeket, amelyekkel fokozni lehetne a női 
aktivisták társadalmi, politikai és gazdasági kérdésekkel kapcsolatos 
munkájának hatékonyságát. Országos kollektívát szerveztek az MST 
kebelében, és összeállítottak egy cartilhát (füzetet) Földnélküli nő cím-
mel, amelyben olyan ügyeket vettek sorra, mint a földreform, a hitel, 
az oktatás, az egészségügyi ellátás, a Népi Terv (gondolatok egy más, 
igazságosabb Brazíliáról) és az osztályharc.



V
á

lt
o

za
to

k
 e

g
y 

té
m

á
r

a
78 Az MST stratégiát dolgozott ki arra, hogyan lehetne a társadalmi nemek 

kérdéseinek fontossága elismerésén javítani a mozgalmon belül éppúgy, 
mint azon, ahogyan a hivatalok intézik a nők ügyeit. Személyes kapcso-
latokban azonban nehezebb változást elérni. Nem egy companheiro tisz-
telettel bánik a nőkkel a szervezetben, a harcban, a politikai pártokban, a 
termelésben, de mintha meg sem fordulna a fejükben, hogy ugyanilyen 
tisztelettel bánjanak a nőkkel otthon is. Hozzájuk való tipikus viszonyulá-
suk még mindig az uralkodó patriarkális családmodellen alapszik.

Képzelhetni, milyen feszültségek adódnak a telepesek családjaiban, 
különösképpen az aktivista házaspárok között. Ennek kapcsán érdemes 
fölvetni a kérdést: végtére is milyennek óhajtjuk látni az új nőt és az új 
férfit egy egalitáriusabb társadalomban? Erről Jorge Luis Borges argentin 
író szavai jutnak eszünkbe, nevezetesen a Boldogság című költeménye: 
„Áldott legyen a szerelem, amelyben nincs győztes és nincs legyőzött, 
de amelyben mindkét fél önként adja meg magát.”

A Népi Terv fölépítése

A társadalomtudósok hajlamosak (voltak) a népi mozgalmaknak főként 
csak az akcióira figyelmezni. Ám cselekvés és koncepció egyformán 
jelentős az MST arra irányuló erőfeszítéseiben, hogy egy alternatív ter-
vet, jövőképet dolgozzanak ki Brazília számára. A mindennapi gyakorlati 
munkálkodás a földfoglalások és a településalapítások során, az MST 
iskoláiban más népek történelmi tapasztalatainak tanulmányozása, va-
lamint a brigádok ténykedése mind-mind a Népi Tervbe illeszkedik bele, 
egy demokratikus részvételen alapuló tervezési térben jelenik meg. 
Ennek révén az MST-amigos – vagyis az MST barátai: professzorok, poli-
tikusok, műszakiak, diákok, papok és mások – közreműködése csoportok 
hálózatává szerveződik, ezek szabályos időközönként összejárnak az 
alulról, a bázis felől érkező sugalmazások és javaslatok földolgozására, 
s eszmékkel fizetik vissza a bázis hozzájárulását. 

Az MST stratégiája, azzal a kimondatlan szándékkal, hogy a neolibe-
ralizmussal annak saját politikai fegyvereit forgatva szálljon szembe, az 
volt, hogy egy consulta populart (vagyis „népi konzultációnak” nevezett 
nemhivatalos, alternatív népszavazást) rendez, arra ösztönözve a népes-
séget, hogy vegyen részt a minden brazil számára javasolt-előterjesztett 
gazdasági, szociális és kulturális politika (a Népi Terv) megfogalmazásá-
ban. Számos útja-módja van annak, ahogy az MST vitákat robbant ki a 
Népi Tervről. Például, egy menetelést szervezett a mozgalom avégből, 
hogy leleplezze a korábbi Cardoso-kormányzat privatizációs programját 
– ami a vagyon átjátszása a hatalmasoknak –, s helyette előmozdítsa 
egy igazán demokratikus, társadalmi igazságosságra, a jövedelmek 
elosztására és szolidaritásra épülő társadalom építését. 1998-ban au-
gusztus 3-tól szeptember 7-ig, a brazil függetlenség napjáig, mintegy 
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szervezve vonult végig az országon, útközben beszélgetéseket folytatott 
a helyi lakossággal több száz kis- és nagyvárosban, megvitatva velük, 
a földdel, a foglalkoztatással, a lakáshelyzettel, az iskolázással, az 
egészségüggyel kapcsolatos gondokat. Megismételték ezt a folyamatot 
2005-ben, a jelenlegi Lula-elnökség alatt is.

A Népi Terv fölépítése tömeges, közvetlen, radikális, folyamatos és 
tartós ellenállási akciókat igényel. Szükséges, hogy alulról, a bázisból 
irányítsák, tehát egy olyan alapra támaszkodó folyamat legyen, amelyik 
tiszteletben tartja a maga társadalmi örökségét, alternatívákat fogalmaz 
meg a többség számára, eszméket ültet el, ötleteket vet föl egyszerű és 
meggyőző módon, szerkezetváltást szolgáló tervekbe építi be ezeket, 
megérteti a néppel, harcba száll és erőket mozgósít ezek érdekében.

AZ MST olyan átfogó témákra vonatkozó alternatív nemzeti terv 
kidolgozására helyezte a hangsúlyt, mint amilyenek a foglalkoztatás, 
az oktatás, a lakhatás, az élelmezés és az egészségügy. A Népi Terv 
sokféle problémával foglalkozik, az agrárreform egyike a benne foglalt 
lényeges kérdéseknek. Az MST egyik vezetője, João Pedro Stédile sze-
rint az agrárkérdés, jóllehet központi probléma, második helyre szorul a 
tágabb társadalom-átalakítás mögött, mivel maga az agrárreform egy új 
fejlődési modell elfogadásától függ (amiként az O Globo 1997. december 
26-i számában olvasható interjúban mondotta). Elemzésében az MST 
általános agrárreform-javaslatát csakis a kapitalizmustól eltérő gazdasági 
és hatalmi szerkezetben lehet maradéktalanul végrehajtani. A közvetlen 
föladat azonban annak bizonyítása a brazil nép számára, hogy mai min-
dennapos gondjai-bajai a neoliberális politikából következnek.

Egy új társadalom csírája?

Mi magyarázza az MST növekvő hitelességét a brazil nép szemében? 
Nyilatkozataiban arra hivatkozik a mozgalom, hogy fontos szervezetek 
támogatását élvezi, mint amilyenek az egyházak és az Amnesty Interna-
tional, valamint értelmiségiek, művészek együttműködésére számíthat. 
Közgazdászok az MST termelési aspektusát hangsúlyozzák, politológu-
sok a hatalomhoz való viszonyulását, geográfusok az MST-települések 
területi elhelyezkedését, antropológusok a kulturális örökséggel való 
kapcsolatát, történészek a mozgalom gyökereit, pedagógusok a tanulási 
folyamatát, szociológusok a szervezeti jellegzetességeit. Ezek mindegyi-
ke rátapint a földnélküliek mozgalmának egy-egy oldalára, de egyikük 
sem reprezentálja az egészet.

Némelyek inkább jelképes vagy emocionális forrásokból eredeztetik 
az MST vonzerejét, misztikus jellegű harckészsége és szimbólumai 
kombinációjaként – vörös zászló, mozgalmi himnusz, Ché Guevara emb-
lematikus alakja. Mások úgy érvelnek, hogy minden a brigádokon múlik, 
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a marxista elméletben elmélyedő tanulócsoportok.
A festa (földfoglalás) mély benyomást keltő stratégiáján túl, négy lé-

nyeges dolog látszik kitűnni az MST gyakorlatából: a kollektív életmód, 
amely a tevékenységek tág színképére terjed ki, az alapvető élelmiszerek 
termelésétől a művészeti ténykedésig, a „munka-és-tanulás” oktatási 
módszere, a véleménykülönbségek kifejezett tiszteletben tartása a jö-
vőképek egységbe foglalásával, valamint a rendíthetetlen szembenállás 
a neoliberális nyomulással. Az MST képesnek látszik rá, hogy radikális 
cselekvéssé és távlatokká alakítsa át a jobb életre vágyó brazil milliók 
kollektív álmát. Meglátjuk, mi lesz belőle.

Jegyzetek

1  A brazíliai földreform jelentőségét és kivitelezhetőségét taglaló korabeli iroda-
lomban különösen fontosak azok a munkák, amelyek bizonyos értelmiségiek és 
a munkásvezérek között folyó viták hevét tükrözik (Carvalho és da Conceição 
D’incao 1982; CONTAG 1982; Figueredo 1984). Az úgynevezett Nova Republica 
(Új Köztársaság) idején fölerősödött ez a vita, s a CNRA (Campanha Nacional 
da Reforma Agrária: Országos Kampány a Mezőgazdasági Reformért) avégre 
szerveződött, hogy összehangolja a javaslatokat és a népi megmozdulásokat 
(CNRA 1987).

2  Az UDR, a brazíliai falusi vállalkozók szervezete 1986-ban alakult (Bruno 
1987). Erőszakos módszerei miatt (fegyvereseket bérelt föl, magánhadsereget 
tartott a vidéki földbirtokok védelmére) az 1990-es években elveszítette politikai 
támogatottságát. Vezére, Ronaldo Caiado csekély meggyőző erőt mutatott az 
1990-es elnökválasztás egyik jelöltjeként.

3  A gyűlések az MST himnuszával kezdődnek és végződnek, emellett népsze-
rű dalokat is énekelnek a földért folyó küzdelemről, a proletariátussal kötött 
szövetségről és a nép részvételéről. Határozathozatal előtt a tagság olykor 
dramatizált jeleneteket vagy „életképeket” mutat be, s szokás szerint [leadott 
és összeszámolt] magvakkal szavaznak egy-egy rendelkezés jóváhagyásáról 
vagy valamely képviselőjük megválasztásáról, nem pedig kézfölnyújtással.

Hivatkozott irodalom

Bruno, Regina 1987: UDR: para além da violência. Tempo e Presença/CEDI, 
221 (Június).

Figueredo, Vilma (szerk.) 1984: A questão da reforma agrária nos anos oitenta. 
Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro.

Freire, Paulo 1983: Extensão ou comunicação. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 
Martins, Mônica Dias 1994: Os desafios da cooperação nos assentamentos da 

reforma agrária. São Paulo, Peres.
Medeiros, Leonilde Servolo de 1994: Assentamentos rurais: uma visão 

multidisciplinar. São Paulo, Universiade Estadual Paulista.
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 1993: A cooperação agrícola nos 

assentamentos. (Caderno de Formação no. 20.) São Paulo.



V
á

lt
o

za
to

k
 e

g
y 

té
m

á
r

a
81Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 1996: Cooperativas de produção: 

Questões práticas. (Caderno de Formação no. 21.) São Paulo.
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 1998: CONCRAB: Quatro anos 

organizando a cooperação. São Paulo.
Reale Junior, Miguel 1985: A rural. Sociedade Rural Brasileira, 65 (594).

(Fordította: Csala Károly)

(Forrás: Learning to participate: The Experience in Brazil. In: Promised 
Land. Competing Visions of Agrarian Reform. Eds. Peter Rosset – Raj 
Patel – Michael Courville. Oakland – California,  Food First Books – First 
Trade Paper Edition edition, 2006, 265–276.)

A holokauszt dokumentálva… Zsidók vesztőhelyre kísérése 1942. február 18-án  
Csernyigov havas térségében, magyar megszállási területen. A képen látható személyek-
kel „szokás szerint” a kivégzés előtt levetetik a ruháikat – itt  ukrán milicisták felügyelete  
mellett. A zsidókat a vesztőhelyre szállító teherautó az áldozatok után maradó ruha-
darabok elszállítására is szolgált
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Az agrobiznisz terjeszkedési  
dinamikái a déli féltekén

Több éve megannyi riasztó tendencia aggasztja a nemzetközi közössé-
get. Tanúi vagyunk az erdők megsemmisítésének, a természeti forrásokra 
nehezedő nyomás folyamatos növekedésének, a szennyező anyagok 
mind erőteljesebb használatának, a földszerzések felgyorsulásának, az 
alapvető élelmiszerek árai körüli feszültségeknek, az élelmezéssel kap-
csolatos egészségügyi botrányok sokasodásának stb. Ezek megannyi 
kézzelfogható jelei az egyre inkább globalizált, integrált, pénzügyesedett, 
koncentrált és a rövid távú jövedelmezőség kényszerének alárendelt élel-
miszer-termelési rendszer mélyreható átalakulásának. Megannyi előre 
látható következményei egy olyan új élelmezési rend kialakulásának, 
amelyet az agrobiznisz nagy cégei hatalmának a folyamatos növeke-
dése jellemez. Ez tulajdonképpen a régi agrárkapitalizmus neoliberális 
változata.

Az átvedlés/mutáció gyors ütemben zajlott. Két-három évtized lefor-
gása alatt az élelmiszer-termelés, -feldolgozás és -kereskedelem nem-
zetközi rendszerének teljes szegmensei kerültek egy maroknyi vállalat 
ellenőrzése alá. Ezek az egész földkerekségen akadály nélkül folytatták 
koncentráló stratégiáikat, miközben az élelmezési láncok teljes hosszá-
ban leemelték a hatalmas hozzáadott értéket. A számok önmagukért 
beszélnek!

Alig tíz társaság ellenőrzi a kizárólagos tulajdonban levő vetőmagok 
(semences exclusives; ez a nemzetközi vetőmagpiac 82%-a) piacának 
67%-át. Ezek közül a Monsanto, a DuPont, a Syngenta és a BASF 
ugyanakkor megtalálható az első tíz növényvédő szereket gyártó vál-
lalat között is, amelyek együttesen a piac 89%-át tartják kézben (ETC 
Group  2008). Tíz másik társaság, közöttük a mezőgazdasági kellékek 
piacvezetőjének tekinthető Cargill, valósítja meg „a világ első harminc 
kiskereskedője eladásainak 57%-át, valamint az élelmiszereket és ita-
lokat gyártó első száz társaság árbevételének 37%-át” (Ziegler  2011). 
Ha termékekben gondolkodunk, akkor a koncentráció mértéke még 
jelentősebb: a búza, a szója és a kukorica kereskedésének 85%-át  
6 működtető, a cukor 60%-áét 4, a kakaó 80%-áét pedig 3 nagy társaság 
ellenőrzi (Duch Guillot – Fernández Such  2010). Az ETC Group szerint 
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évente piacra dobott biomassza (növénytermesztés, állattenyésztés, 
halászat stb.) mintegy negyedét tartják már kézben (2008). 

Kétségtelen, hogy a világ élelmiszer-fogyasztásának 85%-át még min-
dig helyben termelik meg és fogyasztják el (uo.). Kérdés, hogy meddig? 
Hiszen ezek a vállalatok mind nagyobb teret nyernek a déli féltekén, 
mivel a bioüzemanyagok iránti robbanásszerű keresletnövekedés és 
az élelmiszerárak emelkedése felpörgette őket. Terjeszkedésük a helyi 
működtetők feletti ellenőrzés megszerzése, a leányvállalatok megsok-
szorozása, új stratégiai szövetségek kiépítése, és mindenekelőtt a piac 
által még nem gyarmatosított területek bekebelezése révén történik. 
Ázsiában, Latin-Amerikában, és újabban már a szubszaharai Afrikában 
is, mindenütt kifejtik tevékenységüket, és igyekeznek terjeszteni – azt 
is mondhatni, erőltetni – a saját, társadalmilag kirekesztő és ökológiai 
szempontból pusztító hatású, iparszerű termelési formájukat és tömeg-
fogyasztási modelljüket. Ebben számos honi vállalkozás, valamint az 
ágazat nem hagyományos szereplői közül is sokan követik őket.

Az élelmezés kétséget kizáróan túl fontos dolog ahhoz, hogy azt 
olyan „kereskedőkre és spekulánsokra” bízzák, akiket a XX. század 
elején Élisée Reclus már az élelmezési egyenlőtlenségek legfontosabb 
felelőseiként jelölt meg, messze a klimatikus és fizikai tényezők előtt 
(Benhammou  2009). Úgy tűnik, hogy a modern emberi földrajz alapító 
atyjának tanítása mára feledésbe merült.

Jóllehet ez a lóhalálában elindított terjeszkedő és koncentráló folyamat 
elzálogosítja több százmillió mezőgazdaságból élő ember (a fejlődő or-
szágokban a lakosság több mint 50%-a, a szegény országokban pedig 
közel 90%-a) jövőjét, és kiveszi a lakosság kezéből a saját élelmezési 
rendszer(ek)nek az ellenőrzését, a kormányok és a nemzetközi szer-
vezetek továbbra is makacsul hisznek az agrobiznisz biotechnológiai 
receptjeinek prométheuszi erényeiben. Az élelmezés-biztonságra és az 
élővilág sokszínűségére jelentett súlyos fenyegetés ellenére is folyamato-
san előnyben részesítik az iparszerű (és kereskedelmi) mezőgazdaságot 
mint az éhezés és az alulfejlettség egyetlen megoldását; értelemszerűen 
a termelési „hatékonyság” nevében. Amennyiben azonban a 2009-ben 
egymilliárdra becsült alultáplált embert tartjuk szem előtt, akkor ez a 
hatékonyság teljesen viszonylagos. Az alultápláltság 95%-ban a fejlődő 
országokban koncentrálódik. Nem is beszélve ezenfelül több százmillió, 
különböző élelmiszer hiányától szenvedő emberről (Rastoin 2010).

Az alapvető társadalmi, politikai, környezeti, földtulajdoni, egészség-
ügyi, geopolitikai és geostratégiai tétkérdések kereszteződésében elen-
gedhetetlen az agrobiznisz megerősödésében szerepet játszó területek 
olyan jellegű elemző leleplezése, amely túlmutat azok legláthatóbb kife-
jeződésein (új földláz, bioüzemanyagok terjedése stb.). Melyek és melyek 
voltak az agrobiznisz terjeszkedésének feltételei és hatáskörei a déli 
féltekén? Milyen természetű az agrobiznisz transznacionális vállalatainak 
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legitimitásuk elfogadtatása céljából, és miért van az, hogy az iparszerű 
mezőgazdaság továbbra is jelentős elfogadottságnak örvend a világban? 
Végeredményben milyen intézkedéseket lehetne foganatosítani ennek az 
ellenállhatatlannak látszó terjeszkedésnek a fékezése, illetve a termelési 
modell társadalmi és környezeti hatásainak az enyhítése céljából? Ezek 
tehát azok a kérdések, amelyekre a Déli Alternatívák (Alternatives Sud) 
folyóiratszáma megpróbál válaszolni.

Az agrobiznisz déli terjeszkedésének feltételei és hatáskörei

Liberális kiigazítás és a piacok globalizációja

A déli félteke országaiban, a gazdálkodók számára és az élelmezés 
egyensúlya szempontjából a strukturális kiigazítások (PAS), és általában 
az 1980–1990-es évek neoliberális fordulatai katasztrofálisak voltak 
(a versenykényszer erőteljes nyomása a kistermelőkre, az élelmiszer-
behozataltól való megnövekedett függés, a készletek, az intézmények 
vagy a mezőgazdaságot támogatni hivatott állami programok letarolása 
stb.). Ellenben valóságos mannát jelentettek az agrobizniszben érdekelt 
cégeknek (Delcourt 2010).

Elsősorban azért, mert egy olyan kontextusban, amikor Északon 
tartósan stagnált a hagyományos élelmiszerek iránti kereslet, és azzal 
párhuzamosan csökkentek a haszonkulcsok, nagyon is kapóra jött a déli 
árupiacok megnyitása (Wilkinson 2009). 

Másodsorban, mert a komparatív előnyök nevében bátorították, ha 
ugyan nem erősítették, azokat a változtatásokat, amelyek a földterüle-
teknek az „új” célszerű termékek (commodities) termelése érdekében 
történő újrahasznosítását célozták meg. Ezen célszerű termékek szá-
mára a cégeknek az Egyesült Államokban, Európában és a feltörekvő 
országokban potenciálisan hitelképes és ígéretes piacai voltak.

Végezetül pedig azért, mert a hazai piacok deregulációja miatt ezek-
nek a cégeknek felkínálta azt a lehetőséget, hogy a tevékenységüket 
átcsoportosítsák a déli féltekére, és rátegyék a kezüket számos honi 
üzemeltetőre és stratégiai nemzeti vagyonra (Francis–Kallummal 2009). 
Ezek a trendek együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy az agrobiznisz 
tartósan gyökeret eresszen a déli féltekén, és mind inkább növekvő be-
folyást szerezzen a nemzeti élelmezési rendszerekben.

Kétségtelen, hogy a nagy cégek jelenléte a déli féltekén megelőzte a 
neoliberális fordulatot. A Carrefour már az 1970-es évek elejétől jelen 
van néhány fejlődő országban. Az olyan kereskedelmi mamutvállalatok 
pedig, mint történetesen a Cargill és az ADM, már jó ideje uralták a 
vetőmag-kereskedelmet. Mindamellett, a Dole és a United Fruit által 
már az 1930-as évektől felépített gazdasági birodalmaktól eltekintve, a 
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tagoltsága pedig alacsony volt. Ugyanakkor a fejlődő országok élelmi-
szer-termelési ágazataiba való külföldi befektetések elhanyagolhatónak 
és nagyon változónak mondhatók. Ezek döntően a trópusi termékek 
import-export területére koncentrálódtak (Wilkinson 2009).

Az 1980-as évektől kezdődően azonban a nemzeti és a nemzetközi 
viszonylatban életbe léptetett politikák megváltoztatták a helyzetet, és 
új korszakot nyitottak az agrobiznisz számára. Ezek a politikák olyan 
kontextusban kerültek bevezetésre, amelyre a déli országokban felemel-
kedő új középosztályok, az egyetemessé váló táplálkozási szokások, a 
szállítási költségek csökkenése, valamint a fontos technológiai vívmá-
nyok nyomták rá a bélyegüket. A nemzetközi támogatások globális szintű 
elapadásával és az államoknak a mezőgazdasági fejlesztésekből történő 
kivonulásával párhuzamosan tanúi lehetünk a közvetlen külföldi befekte-
tések első nagy hullámának. Ezek a teljes gazdasági és politikai átalaku-
lásban levő Latin-Amerika és Ázsia feltörekvő piacainak mindenekelőtt 
néhány kulcsfontosságú ágazatát célozták meg (nagykereskedelem, 
mezőgazdasági kellékek, élelmiszeripar, néhány exportálható célszerű 
termék [commodities] előállítása stb.).

Indonéziában, Malajziában, a Fülöp-szigeteken, Brazíliában, Argen-
tínában, Indiában vagy Dél-Afrikában a kormányok – önkéntes vagy 
kényszerű – hozzáigazodása a neoliberális dogmához, és az elfogadott 
reformoknak (a belső és külső pénzügyi piac liberalizációja, az állami 
támogatások lebontása, a gazdáknak nyújtott szubvenciók csökkentése 
stb.) a tőkeáramlásokra gyakorolt mágneses hatása, elindította a nem-
zeti élelmezési rendszerek széles körű privatizációját/felvásárlását. Az 
adósságoktól terhelt, a piacok és a hitelezők feltételrendszerei növekvő 
nyomásának kitett államok sorban megváltak az állami vállalatoktól, ame-
lyeket a honi és nemzetközi nagybefektetők legnagyobb örömére kipriva-
tizáltak, esetenként elkótyavetyéltek. A honi kistermelők és vállalkozók, 
akiket meggyengített az állami támogatások nagymérvű csökkenése, 
szembesültek a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés beszűkülésével, 
miközben a nagy cégek teljes mértékben kihasználták a pénzügyi piacok 
liberalizációjának felhajtó erejét. Ez utóbbiak ugyanis egyre erőteljeseb-
ben erőltetik rá az élelmiszeripar különböző ágazataira a saját rövid távú 
rentabilitási logikájukat (Francis–Kallummal 2009). 

Ebben a dinamikában külön figyelmet érdemel az erősen profitorientált 
mezőgazdasági kellékek ágazatának fejlődése. Ez ugyanis „szorosan 
meghatározza a mezőgazdaság szerkezetét, és ezen túlmenően az 
élelmezési rendszer egészét” (Rastoin 2008). Az is vitathatatlan, hogy az 
elmúlt három évtizedben ez az ágazat ment keresztül a legradikálisabb 
átalakuláson. Az 1980-as évek elején a vetőmagiparban pl. még több 
ezer magán- vagy állami vállalat tevékenykedett. A déli félteke országai-
nak kormányai által az első „zöld forradalom” lendületében életbe lépte-
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tőmagfajtát válogattak és fejlesztettek ki. A biotechnológia vívmányai, és 
az új védett fajták bevezetése azonban nagyon gyorsan megváltoztatta 
a helyzetet. Alig néhány év leforgása alatt a rendkívül változatos ágazat 
helyét átvette egy mind jobban integrált piac, amelyet alig egy maroknyi 
transznacionális cég ural. Ezek fokozatosan ellenőrzésük alá vonták a 
helyi vetőmagvállalatok többségét, és a növények kiválasztásának állami 
rendszereit az egyszerű alvállalkozó szerepére redukálták (Bean 2010).

A déli féltekén a koncentráció és a terjeszkedés folyamata kezdetben 
bátortalan volt; majd az 1990-es évek második felében felgyorsult. Ebben 
nem csupán a szabad kereskedelmi és befektetési, illetve a gazdasági 
együttműködési egyezmények, megsokasodása, hanem és legfőkép-
pen a Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organization; WTO) 
1995-ös létrehozása játszott szerepet. A szellemi tulajdonra vonatkozó 
egyezmény (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; Trips) 
a nagy cégek előnyére betonozta be a szabadalmakra vonatkozó nem-
zetközi törvénykezést, amely az új piacokra való behatolás nagyszerű 
eszköze lett számukra. Ne feledjük, hogy a WTO-hoz való csatlakozás 
elengedhetetlen feltétele a Trips elfogadása. A szabadalmak az igényekre 
szabott nemzetközi felépítmény sarokkövei. Ezek teszik lehetővé, hogy 
az agrobiznisz transznacionális cégei mindinkább megerősítsék az 
élelmezési rendszerek feletti hegemóniájukat. Ahogy azt Jacques Luzi 
kiemeli, mostantól fogva „az élő feletti szabadalmak monopolizálása és 
az ehhez kapcsolódó jogdíjak mögött felviláglik az élelmiszerek teljes és 
központosított, vagyis a lakosság egésze feletti világuralom félelmetes 
lehetősége” (2009).

A feltörekvő üzemeltetők felemelkedése és az új  
nemzetközi összefonódások

A liberális globalizáció nem csak a nyugati nagy cégek számára előnyös. 
A déli féltekén ezek a dinamikák egyben erős nemzeti, magán- vagy 
részben állami üzemeltetők felemelkedését is segítik. Ilyen pl. a guate-
malai Maseca csoport, amely máris az ország fehérkukorica-importjának 
90-95%-át, és a helyi feldolgozó láncolat jókora részét ellenőrzi (Oazeta 
2012).

Fokozott figyelmet fordítva az ágazat hagyományos transznacionális 
cégeire, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ezek a honi vállalatok 
szintén hozzájárulnak az „élelmezés-biztonság privatizációjának” fo-
lyamatához (McMichael 2011). A nemzeti elitek ösztönzésére közülük 
egy maroknyi elsőrangú nemzetközi szereplővé nőtte ki magát. Ilyenek  
a thai Choroen Pokland, az indonéz Sinar Mas, a malajziai Kerry vagy a 
brazil Cosan és JBS/FriBoi. Ahogy azt John Wilkinson összegzésképpen 
megjegyzi: „napjainkban a transznacionális cégek központi tőkéjének 
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ütemben városiasodó országok alárendelését a globalizált agrobiznisz 
szükségleteinek; gyakran kiszámíthatatlan módon, minden valós koordi-
náció nélkül. Ellenben a nagy fejlődő országokban valójában a nemzeti 
kapitalizmus az a fő erő, amely a kialakulóban levő  városiasodó élelme-
zési rendszer mögött meghúzódik” (2008). 

Ahogy azt már említettük az 1970-es években kezdődött nemzetközi ten-
dencia néhány feltörekvő országban tartósan módosította az agrárhely-
zetet, és újrarendezte az Észak–Dél közötti kereskedelmi áramlatokat. 
A fejlődő országok, miközben továbbra is megmaradtak a hagyományos 
trópusi termékek exportőreinek, lassan-lassan átalakultak olyan célszerű 
termékek szállítóivá, amelyek az ún. „élelmezési átmenethez” kapcso-
lódnak: magas fehérjetartalmú termékek (marhahús, csirkehús stb.), 
halak és tengeri állatok, rizs, étolajok és más élelmiszerek, amelyek 
alkalmasak az emberek és az állatok által fogyasztható feldolgozott 
termékek előállítására (uo.). Kihasználva az új piacok kínálta váratlan 
lehetőségeket, egy sor honi üzemeltető komoly befektetéseket eszközölt 
ezekbe az ágazatokba. Miközben a földtulajdonos oligarchák áttértek a 
modern agrobiznisz termelési és igazgatási módozataira, jelentős cso-
portosulások jöttek létre szigorúan nemzeti keretek között. Ez a folyamat 
a honi szereplők égisze alatt, és a nemzetközi szinten megfigyelhető 
koncentráló folyamathoz nagyon is hasonló logika mentén zajlott és 
zajlik (Grain 2010).

Később, miközben ezek a felemelkedő üzemeltetők folytatták hatal-
muk kiterjesztését a honi élelmiszer-ipari rendszerekre,1 fokozatosan 
megnyíltak a külföldi befektetők előtt is. Egyesek újszerű szövetségeket 
kötöttek az agrobizniszben érdekelt nyugati transznacionális cégekkel, 
megkönnyítve ezek behatolását a saját honi műveleti területeikre. Máso-
kat ezek a transznacionális cégek egyszerűen felvásároltak, vagy csupán 
egyes tevékenységeiket vásárolták meg. Bárhogy is történt, az esetek 
döntő többségében ezek a dinamikák mindenképpen a nemzeti élelmi-
szer-ipari rendszerekben zajló koncentrációs folyamatot erősítették, és 
ennek folyományaként kedveztek az agrobiznisz területi kiterjedésének. 
Brazíliában pl. az élelmiszeripar alig 14 vállalat kezében van. Közülük a 
harmadik Bunge; a hatodik Cargill; a hetedik Louis Dreyfus és a tizenne-
gyedik ADM együttesen az ország exportjának 7%-át biztosítják (Vision 
Brésil, március 2011).

A brazil példa azt sugallja, hogy az élelmiszer-exportőr országokban a 
„transznacionálissá” válás útján haladó erős nemzeti vállatok, a felemel-
kedésük ellenére, továbbra is csak másodlagos szerepet játszanak a vi-
lág élelmiszer-ipari rendszerében. A közelmúltban ezt a World Investment 
Report ismételten megerősítette, mintegy kiemelve, hogy ezek a cégek 
döntően az állattenyésztésbe és a halászatba fektetnek be. Ezeket a 
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észak-amerikai transznacionális cégei uralják (UNCTAD 2009). Ebből 
kifolyólag az északi és a déli félteke cégei között nem annyira egy új 
versengési tér, hanem sokkal inkább egy új nemzetközi munkamegosztás 
körvonalazódik. Amennyiben nem a nemzeti és a nemzetközi tőke folya-
matosan növekvő egymásba fonódására alapozott újszerű és szokatlan 
összeillesztéseiről beszélhetünk. Wilkinson következtetése az, hogy 
„még akkor is, ha Kína és Brazília esete azt mutatja, hogy lehetséges a 
hazai agrobiznisz bizonyos formájának a megőrzése és a fejlesztése, en-
nek ellenére a legtöbb ország számára, mivel túl kicsik és túl szegények 
ahhoz, hogy ebben a versenyben részt vegyenek, ez a fejlődési modell 
egyértelműen életképtelen” (2008).

 
Az élelmiszer-ipari árak emelkedése, pénzügyi válság és a  
földtulajdonba való beruházások hulláma

Az 1990-es évek végén a feltörekvő országok agrobizniszének különböző 
ágazataiba irányuló közvetlen külföldi befektetések jelentős mértékben 
csökkentek. Ezzel párhuzamosan csökkent az összeolvadások és fel-
vásárlások száma is, ami elsősorban a feltörekvő országokat sorban 
érintő válságokkal magyarázható. Már a század elejétől érzékelhető volt, 
2007 második felétől azonban egyenesen szédületes méreteket öltött, a 
mezőgazdasági nyersanyagok árfolyam-emelkedése, a bioüzemanyag 
iránti kereslet robbanásszerű növekedése, és a nemzetközi pénzügyi 
válság, amelyek együttesen újraindították a globalizált agrobiznisz ter-
jeszkedését a déli féltekén.

Jó egy évtizede annak, hogy egy kettős tendencia kibontakozásának 
és megerősödésének lehetünk a tanúi. Ez egy olyan kontextusban 
történik, amelyet a másodlagos (subprime) hitelválság következtében 
a földtulajdonra gyakorolt nyomás növekedése, és a pénzügyi piacokat 
sújtó bizonytalanság jellemez. Ezek a tendenciák párhuzamosak és 
összetartozóak. Nem csupán újrarendezik az agrobiznisz szereplőinek 
mezejét, hanem hozzájárulnak azok térnyeréséhez is a déli féltekén, 
elsősorban azokban a legfejletlenebb országokban (LDC), amelyek addig 
elkerülték a nemzetközi üzemeltetők figyelmét.

Egyrészt az élelmiszeriparba történt közvetlen külföldi befektetések 
exponenciális növekedése, amely az 1990-es években az évenkénti 
600 millió dollárról 2007–2008-ra az éves 3 milliárd dollárra emelkedett 
(UNCTAD 2011), cáfolja azt a Világbank által hangoztatott közhelyet, 
amely az élelmiszerválságot döntően a mezőgazdasági ágazatot sújtó 
külföldi befektetések hiányának tulajdonítja. Másrészt azonban azzal kell 
számolni, hogy ezeknek a befektetéseknek egy folyamatosan növekvő 
része, különböző módon ugyan (koncesszió, felvásárlás, bérlés stb.), 
de az ún. „rendelkezésre álló” hatalmas kiterjedésű, olcsó és hatékony 
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zésére irányul. Az elsődleges cél az, hogy exportálható élelmiszereket 
és bioüzemanyagokat termeljenek. Amennyiben nem arra törekednek, 
hogy mindenekelőtt a szén-dioxid-piac keretében a „környezetvédelmi 
szolgáltatásokból” húzzanak hasznot, hogy hagyományosabb módon 
aknázzák ki a földben rejlő kincseket (vizet, ásványi anyagokat stb.) 
vagy spekulatívabb célokat kövessenek, valós termelési szándék nélkül. 
Ez esetben csupán a mezőgazdasági és földpiac várható emelkedését 
remélik kihasználni.

Az International Food Policy Research Institute szerint a nagyméretű 
felvásárlások következtében 2005 és 2009 között mintegy húszmillió 
hektár földterület cserélt gazdát. A Világbank egy 2010 szeptemberében 
közzétett jelentése arról számolt be, hogy 2008 októbere és 2010 júniusa 
között 463 véglegesítési fázisban levő projektet számoltak össze, ame-
lyek volumene 56 millió hektár földterületre vonatkozott (Borras–Franco 
2010). A közelmúltban a Világ Élelmezésbiztonsági Bizottság egy szak-
értői csoportja 50 és 80 millió hektár közötti nagyságrendűre becsülte 
meg azt a földterületet, amelynek külföldi gazdasági üzemeltetőknek 
történő átengedése akkor folyamatban volt (Committee on World Food 
Security 2011). Mindenképpen megjegyzendő, hogy a figyelembe vett 
üzleti tárgyalásokból kimaradtak az 1000 hektárnál kisebb területre vonat-
kozó szerződések, a nemzeti mezőgazdasági vállalatokban megszerzett 
részesedések, valamint a nemzeti szereplők között megvalósított üzletek, 
amelyek hasonló nagyságrendű területekre vonatkozhatnak.

Bármennyire is bizonytalanok és hozzávetőlegesek ezek a számok, 
hiszen a tárgyalásokat többnyire titoktartás és homály övezi, minden-
képpen igazolják a „földharácsolás” jelenségének felgyorsulását. Mivel 
szétválaszthatatlanul kapcsolódnak a monoexportőr és produktivista me-
zőgazdasági modell elterjedéséhez, kétséget kizáróan napjaink legjobb 
mutatójaként jelzik azt a stratégiai és gazdasági jelentőséget, amelyre a 
földtulajdon és a mezőgazdasági termelési funkciók szert tettek a kettős 
élelmezési és pénzügyi sokk óta.

Egyes államok számára, amelyek a mezőgazdasági termékek árainak 
jelentős változékonysága által meghatározott környezetben igyekeznek 
biztonságossá tenni élelmiszer- és energiaellátásukat, ez a stratégiai 
kérdés azt jelenti, hogy kiszervezik a termelésüket. Ennek érdekében 
vagy közvetlenül, vagy közvetve honi közvetítőkön (nemzeti vagyonala-
pok, állami vállalatok, részben állami vagy az állam által támogatott ma-
gántársaságok, bankok, nemzeti fejlesztési ügynökségek stb.) keresztül 
tárgyalnak a földterületek külföldieknek történő átengedéséről.

Ez gazdasági és mindenekelőtt pénzügyi tétkérdés! Annak követ-
keztében, hogy támogatja a Világbank által is „új földláznak” nevezett 
folyamatot, több állam is a médiaérdeklődés középpontjába került. Ez 
azonban nem kendőzheti el azt a tényt, hogy mind az északi, mind pedig 
a déli féltekén elsősorban azok a magánüzemeltetők alkotják a befektetők 
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kínálta lehetőségekben érdekeltek. Itt találkoznak össze az agrobiznisz 
hagyományos szereplői (transznacionális cégek, mezőgazdasági nagy-
termelők, gabonakereskedők stb.) azokkal, akik újonnan érkeztek erre 
a területre: a gazdaság más szféráiban tevékenykedő, ugyanakkor 
azonban új növekedési stratégiákban gondolkodó vállalkozások, mint pl. 
a Benetton, pénzügyi társaságok, kereskedelmi és befektetési bankok, 
nyugdíj- és befektetési alapok, spekulációs pénzalapok és magánala-
pítványok. Ezek, a pénzügyi válság következtében nyomott hangulatba 
került nem hagyományos szereplők, mivel otthagyták a származtatott 
vagy származékos ügyletek (derivatívák) piacait, és arra törekednek, 
hogy tevékenységüket és portfólióikat mindinkább változatossá tegyék. 
Ebből kifolyólag növekvő számban mutatnak érdeklődést a földtulajdon 
iránt. Mindenekelőtt a befektetések (10 és 20% között mozgó) megtérü-
lési kilátásai csábítják őket, amelyekkel az élelmiszer és bioüzemanyag 
termelése és kereskedelme kecsegtet.

A földtulajdonba befektetők elsődleges célpontja Afrika – messze 
megelőzve Latin-Amerikát, Ázsiát vagy Kelet-Európát –, ahol alig, vagy 
egyáltalán ki nem használt nagy kiterjedésű, termesztésre alkalmas 
területeket feltételeznek. Azt is mondhatni, hogy Afrika a befektetők új 
Eldorádója, ahol a hatalmas földvásárlások máris több mint fele koncent-
rálódik. Afrika az a kontinens, ahol súlyos élelmezési problémák vannak, 
és ahol a lakosság döntően a mezőgazdaságból tartja fenn magát. Nem 
véletlen tehát, hogy a kontinensen rohamosan terjedő agrobiznisz leg-
látványosabb kifejeződésének számító „földharács” következtében Afrika 
a nemzetközi aggodalmak középpontjába került. Ezt a földharácsolást 
támasztják alá a közelmúlt kolosszális befektetési projektjei Gabonban, 
a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Libériában. Ezek célkitűzése 
az, hogy a jövőben a szubszaharai Afrika vezető szerephez jusson a világ 
pálmaolaj-termelésében.2

A kormányok szerepe    

Az agrobiznisz elterjedésének globális dinamikájában nem hanyagolhat-
juk el a kormányzatok segítő/adjutáns szerepét sem. Az agrobiznisz és a 
politika között a kapcsolatok mindig is szorosak, a határok lyukacsosak, 
a transzferek számosak, a kompromisszumok, illetve a megalkuvások 
rendszeresek voltak. Egyébként ez a konvergens érdekeken alapuló ösz-
szejátszási kapcsolatrendszer a magyarázata annak, hogy napjainkban 
miért is annyira nehéz szabályozni az agrobiznisz nagy transznacionális 
cégeinek a működését. A köz és a magán szerves egymásba fonódását 
a legkiválóbban a „forgóajtók” (revolving doors) angolszász kifejezéssel 
lehet érzékeltetni. Az elmúlt harminc évben ezek a „forgóajtók” mind-
két irányba megállás nélkül működtek. Példákban nincs hiány: Daniel 
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az Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) tárgyalá-
sával megbízott küldöttségébe [Uruguay Round], majd a Kereskedelmi 
Világszervezet (WTO) megalakulása után visszatért eredeti funkciójába; 
Arthur Dunkel, az Egyezmény korábbi koordinátora, a Nestlé Igazgató-
tanácsának tagja lett; Michael Kantor folyamatosan ingázott a Monsanto 
és az Egyesült Államok kereskedelmi főtitkársága között, majd átment 
a BP-hez; Lord Brittan, az EU korábbi kereskedelmi biztosa, 1999-ben 
bekerült az Unilever Igazgatótanácsába (Duch Guillot – Fernández Such  
2010). Nem kell tehát csodálkozni azon, hogy a kereskedelem és a 
befektetések nemzetközi szabványainak és előírásainak a legnagyobb 
haszonélvezői az agrobiznisz óriásai, a múltban és a jelenben egyaránt. 
Valóságos „intézményi ernyő” védelmezi a tevékenységüket. Nemzeti 
viszonylatban (vagy regionálisan, pl. a közös agrárpolitika keretében) 
is hasonló a helyzet. A bőkezű állami támogatások politikája (adómen-
tesség, előnyös hitelek, különböző ösztönző eszközök és legfőképpen 
a jelentős szubvenciók) szinte kizárólag ezen óriások terjeszkedési 
stratégiáját szolgálja. 

Jóllehet a bioüzemanyagok gyártásának a közelmúltban bekövetkezett 
robbanásszerű növekedése manapság komoly aggodalmakra ad okot, 
azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy ebben oroszlánrésze van a 
kormányok támogatáspolitikájának is. Nem véletlen, hogy az agrobiznisz 
óriásai, az amerikai ADM, illetve Bunge és Cargill, valamint a francia Luis 
Dreyfus szintén érdekeltek e területen. Az Egyesült Államok példájánál 
maradva, az Agrobusiness Action Initiative-North America becslése 
szerint az állam évente mintegy hétmilliárd dollár támogatást nyújt a 
nagy bioüzemanyag-gyártóknak (2010). Ez közel hétszerese az ENSZ 
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 2012–2013-as költ-
ségvetésének.3 Teljesen nyilvánvaló, hogy ezen ösztönző intézkedések 
hiányában, amelyek mindenekelőtt az energiabiztonsági aggodalmakból 
fakadnak, a bioüzemanyag termelése soha nem indult volna szárnya-
lásnak, hiszen az előállítási költségei magasabbak, mint a benziné és a 
gázolajé (Polet 2011).

Azt is meg kell jegyezni, hogy a közhiedelemmel ellentétben ezek, az 
agrobiznisz szereplőit támogató politikák nem a fejlett országok sajátjai. 
A brazil, argentin, maláj vagy indonéz kormányok stratégiai, de még 
inkább gazdasági követelmények (növekedési- és munkalehetőségek) 
által motiválva nagymértékben ráhangolták mind a mezőgazdasági, mind 
pedig a kereskedelmi politikájukat a bioüzemanyagok termelésének elő-
mozdítására és fejlesztésére. Az említett országokban ezen termesztési 
kultúráknak az expanziója nemzeti érdek, még akkor is, ha ily módon 
felgyorsul egyrészt a földek nagymértékű újrahasznosítása, másrészt 
azok koncentrációja a szektor legjelentősebb nemzeti és nemzetközi 
működtetőinek a kezében (uo.). A legfejletlenebb államok ráadásul mint-
egy a sarkukban vannak, mert elvakítja őket a feltörekvő nagy államok 
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dasági modell, és sóvárognak arra a haszonra, amit a mezőgazdasági 
alaptermékek árainak a nemzetközi piacokon szárnyaló emelkedéséből 
kívánnak húzni.

Ennek következtében Szenegálban, Kamerunban, a Kongói Demok-
ratikus Köztársaságban, Maliban vagy Ruandában az agrárbiznisz 
fejlesztése lett a nemzeti fejlesztési stratégia elsőrendű célkitűzése. 
Vállalva azt a kockázatot, hogy még hatványozottabban megnövekedik a 
hazai élelmezési rendszereknek a külső szereplőktől való függése, illetve 
még inkább felerősödik az országok jelentős számú agrárnépességeire 
nehezedő nyomás, a kormányok arra vállalkoztak, hogy valósággal 
elcsábítsák a nemzetközi befektetőket. Ennek érdekében jelentősen 
megreformálták az adó- és földtörvényt. Liberalizáltak, hogy növeljék a 
földterület vonzóerejét, és javítsák a „befektetési környezetet”. Ugyan-
akkor ösztönzők egész olyan sorát léptették életbe, amelyek új műveleti 
területet nyitottak az agrobiznisz számára. Nem feledhető azonban, hogy 
mind a nemzetközi és a regionális szervezetek, élen a Világbankkal, 
mind pedig a sokrétű támogatási programok, mint pl. az US Millennium 
Challenge Corporation, minderre erőteljesen ösztönözték is őket, és 
szünet nélkül támogatták ezeket a reformokat, időközönként ezektől téve 
függővé a támogatásokat (Bean  2010).

Gazdasági hatalom és politikai befolyás: a nagy cégek hatalma 

A szabad kereskedelem, amelyet a nemzetközi intézmények folyama-
tosan szorgalmaznak, központi eleme egy sor olyan erőfeszítésnek, 
amelyek alapcélkitűzése, hogy a kormányok hatásköréből kivonják 
az élelmezéspolitika irányítását, amely a múltban kétségtelenül túl-
centralizált, és sok esetben felelőtlen volt. Ez a szabad kereskedelem 
azonban egy sokkal centralizáltabb élelmezési rendszer kialakulásának 
kedvez; arról nem is beszélve, hogy magánüzemeltetők kezén van. 
Távol azoktól az elméleti céloktól, amelyeket a szorgalmazóik kitűztek, 
a liberalizáció tulajdonképpen még hatványozottabban megerősítette 
a nagy cégek gazdasági hatalmát. Mivel egyre szorosabban ellenőrzik 
az egyes termelő ágazatokat, illetve a logisztikai láncolat különböző 
szegmenseit – kezdve a mezőgazdasági kellékektől a kereskedelmi 
forgalomba hozatalig, és beleértve a feldolgozást is –, ezek a monopó-
liumok és oligopóliumok nem csupán a termelés módját és természetét 
határozzák meg, hanem minden súlyukkal befolyásolják az árképzést is.4 

Végeredményben mindaz, amit a szabályozási keret teljes hiányában, a 
földkerekség viszonylatában, illetve helyi viszonylatokban láthatunk, az 
egy olyan „kumulatív, vagy még inkább exponenciális folyamat, amely 
a multinacionális cégek kezében egy hatalmas piaci hatalom létrejöttét 
eredményezi. Ez a magánszférába tartozó hatalom gyakran hasonlítható 
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(Rastoin 2008). 
A Cargill esete mondhatni emblematikus. Lehetővé teszi az élelmi-

szeriparban megtapasztalható koncentrációk és expanziók dinamikáinak 
hatásfokára és következményeire való nagyon jó rálátást. A vállalat a 
közel 131 000 embert alkalmazó mintegy 1100 fiókvállalatán keresztül 
ma már csaknem 66 országban van jelen. A világ első számú gabona-
kereskedője. A gabonát több ezer silóban tárolja, és egyik kontinensről a 
másikra impozáns kereskedelmi flottájával szállítja. Ugyanakkor számos 
kikötői létesítménnyel is rendelkezik. Néhány év alatt a vállalat lett világ-
viszonylatban az olajos magvak, a kukorica és a búza feldolgozásának  
– történetesen a bioüzemanyag-előállítás – egyik piacvezetője, és Mosaïc 
leányvállalatán keresztül az ásványi műtrágya egyik legfőbb gyártója.  
A Cargill mind a vágóhíd-tulajdonosok, mind az állatitakarmány-termelők 
sorában a második. Ugyanakkor egyike a legnagyobb szarvasmarha-, 
sertés- és baromfihús-kereskedőknek. Ezeket az állatokat a cég a saját 
hatalmas üzemi farmjain a saját termékeivel táplálja.

Miután megsokszorozta a tevékenységét és műveleti területeit, fel-
vásárolta a maguk szektorában jó pozíciókkal rendelkező vállalatokat, 
és részesedéseket szerzett más tevékenységi szegmensekhez tartozó 
társaságokban, a Cargillnak sikerült megszereznie az élelmezési lánc 
egyes ágazatai felett a „totális ellenőrzést”, ahogy azt egyébként az 
egyik vezetője büszkén el is ismerte. Ilyen pl. a csirkeágazat. A cég 
végzi a tenyésztést, a vágást, és a saját létesítményekben történő 
feldolgozást. A készterméket a saját flottájával szállítja, és azokban a 
nagyáruházakban értékesíti, amelyek a Cargill két fő részvényesének a 
tulajdonában vannak. És ez még nem minden! Ahogy arra Jean Ziegler 
rámutat, a nemzetközi nagyvállalat működtet egy „Financial Services 
and Commodity-Trading Subsidiary ” elnevezésű szervezetet is, amely 
a legfontosabb nyersanyagbörzéken tevékenykedik (2010). A Cargillnak 
a piacokra gyakorolt hatalmát/befolyását nagyon jól érzékelteti az a tény, 
hogy az élelmiszerválság évében, 2008-ban, a cég forgalma elérte a 
120 milliárd dollárt, és 3,6 milliárd dollár nyereséget termelt. Ez az előző 
évhez képest 55%-os növekedést jelentett. Ezzel egy időben emberek 
millió kerültek az ínség állapotába (uo.).

Mindennek dacára ez a piaci hatalom, amely egyaránt rátelepszik 
az északi és a déli félteke termelőire és fogyasztóira, illetve magára az 
egész élelmezési rendszerre, nem teszi lehetővé, hogy megragadjuk 
az agrobiznisz nagy szereplői hatalmának különböző jellegzetességeit. 
Miután az utóbbi években jelentősen megerősödött, ez a gazdasági 
hatalom ráadásul egy rendkívüli politikai hatalommal is párosul. Erről 
tanúskodnak a nagy cégek ma már jól megalapozott azon lehetőségei, 
hogy képesek befolyásolni a politikai tényezőket (államok, regionális 
szervek, nemzetközi intézmények, fejlesztési ügynökségek stb.). Ez 
azt jelenti, hogy nyomást gyakorolnak a döntésekre és a végrehajtásra 
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vagy érdekeik védelme céljából ellensúlyozzák. Az is megesik, hogy 
ők hozzák létre az élelmezési rendszert, a nemzetközi kereskedelmet 
és a befektetéseket irányító normákat, szabályokat és intézményeket 
(Clapp–Fuchs 2009).

A közelmúlt fejleményei között szerepel az élő szervezetek szabadalmi 
oltalom alá vétele, az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény 
(North American Free Trade Agreement, NAFTA) és más szabadkereske-
delmi és befektetési egyezmények, az 1992-es Blair House-i megállapo-
dás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között, az Uruguay 
Round eredményes lezárása, amely életre hívta a Kereskedelmi Világ-
szervezetet (WTO), a szabadalmak nemzetközi szabályozása, valamint 
a magánirányítási mechanizmusoknak a nemzetközi intézmények és az 
államok részéről történő elfogadása. Ilyen pl. „A jogokat, a megélhetést 
és az erőforrásokat tiszteletben tartó Felelős Mezőgazdasági Befektetés” 
(Responsible Agricultural Investment that Respects Rights, Livelihoods 
and Resources), amelynek elsődleges célja, hogy szabályozza a földte-
rületek adásvételét, és mérsékelje azok hatásait. De nem feledkezhetünk 
meg az éghajlatra vagy az élővilág sokszínűségének védelmére vonatko-
zó tárgyalások ismételt kudarcairól sem… Amikor mindazokat a nagyon 
jelentős hasznokat elemezzük, amelyeket az agrobiznisz transznacionális 
vállalatai elkönyveltek és még mindig elkönyvelnek, akkor nyilvánvalóvá 
válik, hogy ezek a megegyezések, rendelkezések és eszközök megannyi 
győzelmet jelentenek a számukra. Megannyi jelei annak a növekvő kapa-
citásnak, hogy uralják a játékot, és meghatározzák annak szabályait. Eb-
ben számíthatnak a saját kormányuk, valamint a különböző nemzetközi 
szervezetek támogatására. Emlékeznünk kell arra, hogy valójában ezek 
a szervek voltak azok, amelyek a „minden fél vegyen részt” elve alapján 
lassan-lassan meghívták a cégeket, vagy azok képviselőit, azokhoz a 
tárgyalóasztalokhoz, ahol a nagy nemzetközi tétkérdések kerültek terí-
tékre. Ezáltal olyan új politikai teret kínáltak számukra, amelyet a cégek 
nem haboztak birtokba venni (uo.).  

Mi a nagy cégek előnyben részesített stratégiája annak érdekében, 
hogy a számukra előnyös irányba tereljék a tárgyalásokat? Intenzív 
lobbitevékenység, szponzorálás és politikai támogatás, amelyekre 
óriási összegeket költenek el: választási kampányok, csúcstalálkozók, 
nemzetközi fórumok, „filantróp” alapítványok finanszírozása; partnerségi 
kapcsolatok kialakítása a közhatalmakkal; ún. „humanitárius” akciókban 
való szerepvállalás; különböző, néha kétes támogatási formák bizonyos 
kormányoknak, az ő politikai ellenzékeinek, vagy bizonyos parlamenten 
kívüli nyomást gyakorló érdekcsoportoknak. Ilyen pl. a Vidéki Demokra-
tikus Szövetség (União Democrática Ruralista), amely a brazíliai földbir-
tokosok erős képviselője (Payne 2000; Gylden 2012).

A politikai nyomásgyakorlás azonban sokkal agresszívebb formákat 
is ölthet. Ez a delokalizációval való fenyegetéstől kezdve, szélsőséges 
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a támogatásáig is elmehet. Ezt bizonyítja a hondurasi államcsíny, valamint 
Lugo, paraguayi elnöknek, a közelmúltban bekövetkezett leváltása, amely 
mögött – ma már tudjuk – a nagy földbirtokosok és az agrárbizniszhez kö-
tődő különböző ágazatok álltak (Boron 2012). Tehát kényszerítő erejű ha-
talomról, vagy az erőszaknak közvetett formáiról beszélhetünk, amelyeket 
a terepen széles körben alkalmaznak a lakosság ellen; elsősorban ott, ahol 
erős az összejátszás a közhatalom és a magántársaságok között. Etiópiá-
tól Indonéziáig, Kolumbián és Paraguayon keresztül, nagyon hosszú az 
emberi jogok megsértésének azon listája, amely sértéseket a nagy cégek 
vagy a nemzeti alvállalkozóik által ellenőrzött területeken követnek el.

Még akkor is, ha ezek a visszaélések beleivódnak a köztudatba, 
továbbra is valós tény marad, hogy a nagy cégek hatalmának legfőbb 
forrása mindinkább növekvő befolyászk, amellyel képesek a közpolitikai 
napirendre ráerőltetni a saját témáikat, és elfogadtatni a diskurzusaikat. 
Mindez domináns strukturális pozíciójukból következik. Másképpen 
szólva, mintegy képesek „beleegyezést” generálni egy olyan retorika 
körül, amely újra előveszi és meghatározza mind a nagy humanitárius 
problémákat, mind azok számukra kívánatos megoldásait (Clapp–Fuchs  
2009). Tény tehát, hogy az agrobiznisz erőteljes növekedése nem egy 
„legitimációs” diskurzusokat nélkülöző légüres térben történt. Ezért kell 
lebontani/dekonstruálni.

Lebontandó legitimációs diskurzusok

Az agrárbiznisz: az éhezés kérdésének megoldása?

2012. február 12-én, a genfi Starling Hotelban „A világ élelmezése. 
A 9 milliárd kérdése” (Feeding the World. The 9-billions question) té-
mában tartottak nemzetközi konferenciát. A cím nem volt túl eredeti. A 
2007–2008-as válság, és az ún. „éhséglázadások” óta sokan hivatkoznak 
szüntelenül a malthusiánus fenyegetésre, amely az élelmiszerek általá-
nos hiányát vizionálja. Ennél sokkal jelentősebb a legfőbb szervező, a 
széles körben terjesztett liberális The Economist hetilap, valamint a leg-
fontosabb előadók profilja: Jozé Graziano da Silva, az ENSZ Élelmezési 
és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) főigazgatója, egy ENSZ-megbízott, 
néhány egyetemi oktató, egy kínai hivatalosság, a korábbi francia mező-
gazdasági miniszter (Bruno Lemaire), a nigériai mezőgazdasági minisz-
ter, Pascal Lamy, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) főigazgatója; és 
mindenekelőtt, egymás követve a felszólalásban, az agrobiznisz óriásai-
nak képviselői: a Dupont, a Cargill és a Monsanto magas rangú vezetői, 
a Nestlé egyik igazgatója, a Mars Inc. kutatási programjának vezetője, 
hogy csak néhányat említsünk. A résztvevőket egyazon cél egyesítette: 
az alul- és a rosszultápláltság elleni küzdelem közös akarata (sic!). Vég-



V
á

lt
o

za
to

k
 e

g
y 

té
m

á
r

a
96 eredményben, ez a többek között a Nestlé, a BASF, a Rabobank és még 

néhány más élelmiszer-ipari nagy szövetség és magán kutatóközpont (az 
International Maize and Wheat Improvment Centre, a Global Alliance for 
Improved Nutrition, vagy a Porter Noveli) által szponzorált konferencia 
nagyszerű példája annak, hogy az agrobiznisz miképpen használja fel 
(instrumentalizálja) politikai eszközként az éhséget.

Jó néhány éve már annak, hogy az átadni kívánt üzenet világos, az érve-
ket gyakran sulykolják, és a refrént az unalomig ismétlik. Kivéve, hogy a 
2007–2008-as élelmiszerválság óta ezek a diskurzusok új hallgatóságot, 
és új legitimitást nyertek. A folyamatosan növekvő kereslettel szemben 
a világ elérkezni látszik termelési lehetőségei határaihoz. És ebben a 
helyzetben, a maga intenzív termelési formáival és csúcstechnológiáival, 
mintha egyedül csak az agrárbiznisz lenne képes kitolni a határokat, hogy 
elkerüljük azt az élelmezési tragédiát, amelyet ugyanezek a vészmadarak 
(Kasszandrák) elkerülhetetlennek jósolnak (Benhammou  2009).

Az új „zöld forradalom” érdekében számos nemzetközi szereplő, se-
gélyszervezet és kormány által újonnan átvett és elfogadott érvek szintén 
hasonló vízióba illeszkednek. A szegénység és az éhség ellen nagy hű-
hóval indított új „forradalom” legfőbb zászlóvivője, az Agra (Alliance for 
a Green Revolution in Africa; Szövetség a zöld forradalomért Afrikában), 
máris számos országban megtelepedett, és megsokszorozta a stratégiai 
partnerséget a kormányokkal és az állami szervekkel. A Bill és Melinda 
Gates Alapítvány által finanszírozott, és néhány nagy céggel (Bunge, 
Monsanto stb.) szoros kapcsolatban levő Szövetség elő kívánja segíteni 
a hibrid és génmódosított vetőmagokhoz, illetve a növényvédő szerekhez 
és a műtrágyákhoz való hozzáférést, pl. hitelek nyújtásával. Javítani kí-
vánja a mezőgazdasági ráfordítások forgalmazóinak és szolgáltatóinak 
hálózatait. A helyi termelőket hozzá akarja szoktatni az intenzív mező-
gazdasági technikákhoz. Mélyreható piaci reformokat is szorgalmaz még, 
amelyeket a biotechnológiai megoldásokkal egyetemben, a helyi mező-
gazdaságok dinamizálásának kulcselemeiként mutat be (Grain  2010). 

A „zöld forradalom” szorgalmazói és az agrobiznisz szereplői által 
védelmezett csodaszerek természetesen nem szabad, hogy illúzió-
kat ébresszenek. Idézzünk emlékezetünkbe néhány sarokigazságot.  
A termelés növelése, még akkor is, ha óhatatlanul szükséges a 2050-ig, 
és még azon is túl szüntelenül növekvő élelmiszerigény kielégítéséhez, 
semmilyen formában nem garantálja az éhség megszüntetését. Tudjuk, 
hogy ez nem annyira az élelmiszer-kínálat hiányával függ össze, hanem 
inkább az elosztásban, és az élelemhez való egyenlőtlen hozzáférésben 
gyökerező probléma. Ráadásul, a termelés rendkívüli növekedésének 
ellenére az elmúlt 30-40 évben, a zöld forradalom égisze alatt Afrikának 
eladott termelési modell alkalmatlannak bizonyult arra, hogy közel 1 milli-
árd ember élelmezésbiztonságát szavatolja; miközben az északi féltekén 
a rossz minőségű élelem számos betegség okozója lett.
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technológiák ma már alig alakítanak – gyakorlatilag fenntartotta, ha 
nem erősítette, az élelemhez való egyenlőtlen hozzáférést, megnövelte 
számos, korábban önellátó ország élelmiszer-függőségét, és nyomatéko-
sabbá tette a déli félteke földterületeire és a lakosság háromnegyedének 
élelmiszer szükségleteit még mindig biztosító gazdálkodó rétegekre 
nehezedő nyomást.

Vagyis akik napjainkban az éhség elleni harc önjelölt bajnokai, azok a 
kis és közepes élelmiszer-termelő gazdaságok rovására folyamatosan 
elősegítették az export-monokultúrák (szója, repce, gyapot és főképpen 
pálmaolaj) terjeszkedését. Rendkívül nehéz belátni ezeknek a jelentősé-
gét az alapvető élelmiszer-szükségletek kielégítésének vonatkozásában. 
Vajon kell-e emlékeztetni azokat, akik az éhség megszüntetésének 
céljából még mindig a génmódosított élelmiszerek erényeiben hisznek, 
arra, hogy a nagy cégek minden genetikai kutatási erőfeszítésüket 
mindenekelőtt a felsorolt kereskedelmi termények területén fejtették ki. 
Egyébként a cégek terjeszkedése, és a közelmúltban végrehajtott átál-
lásuk a bioüzemanyagokra összefügg az élelmiszerek 2007–2008-ban 
bekövetkezett drágulásával. És végül mit szóljunk az agrobiznisz nagy 
üzemeltetőinek azon gyakorlatáról, hogy folyamatosan növelik a haszon-
kulcsukat egyrészt a fogyasztók vásárlóerejének, másrészt a termelők 
jövedelmeinek csökkentésével. Az az etikai máz, amit ezek a szereplők 
magukra kennek, nagyon gyorsan elkezd széttöredezni. A technikai és 
termelési érvekkel erősen megtámogatott filantróp retorika nem képes 
elterelni a figyelmet az őket ösztönző szándékokról, és az őket vezérlő 
érdekekről. A válság óta végeredményben egy új, jövedelmező piac 
nyílott meg számukra: az éhség piaca.

A gazdasági növekedés mítosza

Az utóbbi években, Afrikában, megsokasodtak az agrobiznisz fejlesztését 
célzó kezdeményezések. Ezek közül minden bizonnyal a legfontosabb az 
ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), az ENSZ Iparfej-
lesztési Szervezete (UNIDO) és a Nemzetközi Mezőgazdaság-fejlesztési 
Alap (IFAD) által együttesen támogatott „Kezdeményezés az agrobiznisz 
és az élelmiszeripar fejlesztéséért” (3ADI). Meghirdetésére 2010 márciu-
sában került sor a nigériai Abudzsában, mégpedig egy magas szintű 
konferencia keretében, amelyet az Afrikai Unió és az Új Partnerség Afrika 
Fejlesztéséért (The New Partnership for Africa’s Development, NEPAD) 
égisze alatt tartottak. A legtöbb afrikai kormány ténylegesen is elkötelezte 
magát mind a megfogalmazott célkitűzések, mind pedig az ajánlások 
szigorúan betartandó alkalmazása mellett.

A kontinens államfőinek konszenzusa eredményeképpen létrejött 3ADI 
célja, hogy a mezőgazdaság, illetve az agrárbiznisz és az élelmiszer-
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fejlődés legfőbb motorja. Legfontosabb célkitűzése, hogy „növelje a 
magánszektornak az afrikai mezőgazdasági szektorba irányuló be-
fektetéseinek volumenét, mintegy erőforrásokat mozgósítva a hazai 
pénzügyi rendszerekben az agrobiznisz és az élelmiszeripar fejlesztése 
érdekében”. Ezen célból elősegíti mindazokat „az intézményi reformo-
kat, amelyek ösztönzik és megkönnyítik a piaci lehetőségek gyorsított 
ütemű bővülését”, valamint az állami szektor révén létrehozza és 
fenntartja azokat a feltételeket, „amelyek elősegítik a magánszektor (a 
mezőgazdasági termelőket is beleértve) befektetéseit az agrobizniszbe 
és az élelmiszeriparba”. Mindezt azért, hogy Afrikában létrejöjjön „egy 
olyan mezőgazdasági szektor, amelyik 2020-ig rendelkezzen magasan 
termelékeny és jövedelmező mezőgazdasági értékláncokkal, alakítson ki 
hatékony kapcsolatot a mezőgazdasági kistermelők és a piacok között, 
biztosítson kínálatot élelmiszerből, rostos növényekből, takarmányból és 
magas hozzáadott értékkel bíró fogyasztási cikkekből, járuljon hozzá a 
mezőgazdasági termelők jövedelmeinek növekedéséhez, takarékosan 
használja a természeti erőforrásokat, és teremtsen minél több értékes 
munkahelyet” (EMRC 2010).

A 3ADI által kilátásba helyezett intézkedések végül is semmiben nem 
innovatívak. Az elvárás az, hogy elősegítsék a termelékenységet, a 
növekedést, a foglalkoztatást, az élelmezésbiztonságot és a természeti 
erőforrások ésszerű használatát. Ezeket korábban már széles körben 
népszerűsítette a Világbank, és számos kormány gyakorlatba is ültet-
te. Tulajdonképpen a magánbefektetések és a szabad kereskedelem 
erényeibe vetett hitet tükrözik. Ellenben eddig ezek az intézkedések 
valójában azzal a következménnyel jártak, hogy a külföldi befektetők és 
üzemeltetők előnyére csak felgyorsították a „földek összeharácsolásá-
nak” folyamatát. Ahogy arra az Oakland Institute hét afrikai ország 30 
befektetési projektjére kiterjedő széles körű vizsgálata rámutat, összes-
ségében nézve a társadalmi, a környezeti és a költségvetési ráfordítások 
valójában sokkal magasabbak, mint az elvárt gazdasági haszon (2011).

Ily módon, azok az intézkedések, amelyeket ezek az államok a be-
fektetők odacsalogatása érdekében meghoznak – teljes vagy részleges 
adómentesség, nem pénzügyi ösztönzők, vámmentesség az importált 
termékekre, a befektetőnek felkínált lehetőség, hogy a nyereségét 
teljesen vagy részben repatriálja, a források kihasználásának korlátlan 
lehetősége –, az államoknak nagyon jelentős bevételkiesést jelentenek, 
amely súlyosan megterheli más szektoroknak a költségvetését (oktatás, 
egészségügy stb.). Példaként említhető, hogy csak az az adómentesség, 
amelyet a tanzániai kormány a külföldi befektetőknek adott, lehetővé tette 
volna, hogy az oktatásnak 40%, az egészségügynek pedig 70%-kal több 
forrást juttasson (uo.). 

A pénzügyi vagy természetbeni nagylelkűség mellett a befektetők na-
gyon termékeny földterületekhez is hozzájutnak, mégpedig verhetetlen 
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vezérigazgatója, elismerte „a szubszaharai és a déli Afrikában az álta-
lunk megvásárolt szántóterületek, jó földek, ára hétszer alacsonyabb, 
mint Argentínában, Brazíliában, vagy Amerikában. Ez az egyetlen tény 
irányítja a választásunkat. […] azt gondoljuk, hogy pénzt fogunk termelni 
a következő évtizedben” (idézi az Oakland Institute 2011). Az államkincs-
tár kárára a befektetőknek biztosított számos előnyhöz társul még az a 
gyakran átengedett jog, hogy azt termeljék, amit akarnak, ahogyan csak 
akarják, és tetszésük szerint exportálják. Ez már önmagában véve is 
elégséges ahhoz, hogy mítosztalanítsuk azt a tévképzetet, miszerint ezek 
a befektetések a helyi lakosság élelmezésbiztonságának az érdekében 
történnek. Annál is inkább, mivel ezekre a működtetőkre csak nagy ritkán 
kényszerítik rá azt a kötelezettséget, hogy munkahelyeket teremtsenek 
vagy, hogy tartsák tiszteletben a munkavállalók jogait.      

Egyébként is, ahogy azt Tania Murray-Li az indonéziai mezőgazdasági 
megaprojektekről szóló tanulmányában kimutatta (2012), és ahogy azt 
a terepen bizonyítja a brazíliai szója- és cukorszektor valósága (Polet 
2011), ezek a befektetések csak kevés munkahelyet teremtenek; ame-
lyek ráadásul szezonálisak, bizonytalanok és alulfizetettek. A legtöbb 
esetben a díjazások sokkal alacsonyabbak, mint a kis családi termelők 
által elért javadalmak. Amennyiben ez utóbbiakat nem üldözik el köz-
vetlenül, vagy nem kényszerítik arra, hogy a javaikat eladják – mint azt 
a 162 000 tanzániait, akik az Agrisol projekt keretében évtizedek óta 
művelt földjeiket minden bizonnyal el kell, hogy hagyják –, akkor azzal 
szembesülnek, hogy virtuálisan megfosztották őket azoktól az értékes 
mezőgazdasági ás állattenyésztési forrásoktól, amelyek egy maroknyi 
befektető hatalmába kerültek.

Ahogy azt az Oakland Institute kihangsúlyozza, a Mali-i Niger Hivatal 
(Office du Niger) régióban „a mezőgazdasági termelés céljából” kiosz-
tott területek „átlagmérete 4,7 hektár, és a 850 000 családi gazdaság 
egyharmada 1 hektárnál kisebb területet művel meg. Összehasonlí-
tásképpen, a legutóbbi földtranzakciók keretében átengedett területek 
112 537 családnak biztosíthatnák a megélhetést, ami több mint félmillió 
(686 478) személyt jelent. Ehelyett ezek a földek 22 befektető kezében 
koncentrálódnak, akik alig 200 munkavállaló alkalmazását tervezik” 
(2011). Ami pedig a szerződésekhez gyakran kötődő infrastrukturális 
(csatornák, öntözőrendszerek, utak stb.) beruházási ígéreteket illeti, 
úgy tűnik, hogy azok kizárólag csak a befektetők érdekeit szolgálják. 
A jelenlegi kivitelezések arról tanúskodnak, hogy azok a helyi lakosság 
számára vagy feleslegesek, vagy a családi gazdálkodókra nézve egye-
nesen károsak (uo.).  
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0 Lehetőség a helyi gazdálkodók számára?

A tények súlya alatt szétbomlani látszik az a diskurzus, amely a magán-
befektetések növekedését és a termelési modell elterjedését úgy mutatja 
be, mintha – különösen a déli félteke kis államai számára – ez lenne a 
társadalmi és gazdasági fejlődés királyi útja. Egyébként a nemzetközi 
intézmények maguk is tisztában vannak mindazokkal a problémákkal, 
amelyeket ezek a stratégiák a gyakorlatban generálnak. A saját maguk 
készítette jelentésekben feltárt társadalmi visszaélés és környezeti 
károkozás számos példája beszédesen bizonyítja ezeknek a befekte-
téseknek a vidéki lakosságra gyakorolt káros hatását. Annyi baj legyen! 
A kockázatok ellenére továbbra is hisznek a piac és az agrobiznisz 
képviselte azon lehetőségben, hogy dinamizálják a déli félteke országai 
vidéki régióit, és javítsák a kis családi gazdaságok életkörülményeit 
(Delcourt 2010).

A szerződéses mezőgazdaság (contract farming) egyike azoknak a 
fontos ajánlásoknak, amelyek arra hivatottak, hogy ezt a virtuális lehető-
séget tényleges valósággá alakítsák (Oya 2011). Ezt a következőképpen 
lehet meghatározni: „olyan megállapodás a mezőgazdasági termelők 
és az élelmiszer-ipari vagy kereskedelmi társaságok, esetleg mindkettő 
között, amely a mezőgazdasági termékek előállítására és szállítására 
vonatkozik, mégpedig határidős megállapodások, és gyakran előre meg-
határozott árak szerint” (De Schutter 2011). Ezeket, a mindkét fél számá-
ra kölcsönös előnyöket tartalmazó szerződéseket úgy képzelték el, mint 
a közvetlen földeladás alternatívája, és a kistermelők megerősítésének 
eszköze, éppen az értékláncba való jobb bekapcsolás, a termelékenység 
növelése, és a kereskedelmi közvetítők csökkentése révén.

Ez a feltételezés eleve abból indul ki, hogy a kistermelők nehézségei 
alapvetően egy termelékenységi deficitből és a nagy kereskedelmi lán-
cokhoz való korlátolt hozzáférésből származnak. Ezek a szerződések ga-
rantálnák tehát egyrészt a technikai támogatást és a termelésük minőségi 
és mennyiségi feljavításához szükséges mezőgazdasági ráfordításokhoz 
való hozzáférést, másrészt pedig maguknak a termékeknek az eladását 
olyan állandó és kifizetődő áron, amely jövedelemnövekedést biztosítana. 
Ami a felvásárlót illeti, miközben rendszeresebb és stabilabb ellátással 
számolhat, addig a föld közvetlen megműveléséhez és a munkaerő ke-
zeléséhez kapcsolódó „tranzakciós” költségei csökkennének. Ezeknek a 
határidős szerződéseknek további előnye lehet, hogy a magánüzemelte-
tőkhöz utalja át a korábban állami illetékességbe tartozó szolgáltatásokat, 
mintegy így csökkentve a költségvetésre nehezedő terhelést.

Ez az első látásra lenyűgöző „mindenki nyer” (win-win) forgatókönyv 
ismételten beleütközik a valóságba. Jóllehet, mint intézményi újdonságok 
kerültek bemutatásra, ezeknek a szerződéseknek már hosszú történe-
tük van. Modernizált formájukban az agrobiznisz transznacionális cégei 
régóta alkalmazzák őket. Közel 110 országban alakítottak már ki ilyen 
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1jellegű kapcsolatokat (UNCTAD 2009). Ellenben a kistermelők részére 
feltételezett haszon csak ritkán valósult meg. Éppen ellenkezőleg! Míg a 
nagy cégek ezekben a szerződésekben valóban megtalálták a költségeik 
további csökkentésének ésszerű módját, addig ezeket a költségeket a 
kistermelőknek nagyon gyakran maguknak kellett elviselniük. Ráadásul 
azzal szembesültek, hogy rájuk hárult a produktivista mezőgazdaságra 
jellemző negatív externáliák minden felelőssége. Ezt ugyanis maguk a 
szerződések kényszerítették rájuk (Oya 2011).

Következmények: a termelési folyamat feletti ellenőrzést elveszítő 
mezőgazdasági termelők növekvő peremre szorulása; egy fenntarthatat-
lan és tőkeigényes művelési modell elterjedése; a termelés alkalmassá 
tételéhez szükséges ráfordítások magas költségeiből fakadó eladósodás; 
a feleslegessé vált családi munkaerő vidéki elvándorlása; fokozott talaj-
szennyezés, és néha a néhány év után bekövetkező hozamcsökkenés 
(pl. Bt-gyapot); a minőségi szabványok eszközként való használata 
miatt a termelői árak lefaragásából eredő jövedelemcsökkenés; a be-
tegségekre fogékony szabványosított monokultúrák elterjedése, és a 
változatosabb termelés lehetőségének a csökkenése, ami nem csupán 
a termelők, hanem a környező lakosság élelmezésbiztonságát is veszé-
lyezteti. Íme, néhány azon perverz mellékhatások közül, amelyeket Jahati 
Gosh egy tanulmányában kidomborított. Ő több ilyen típusú kísérletnek 
az indiai tapasztalatait vizsgálta, ahol azokat az 1990-es években nagy 
reményekkel fogadták, mert egyfajta alternatív termelést láttak benne 
a kistermelők számára. Az indiai egyetemi oktató végkövetkeztetése 
az, hogy „a nyilvánvaló problémák ismeretében meglepő, hogy a szer-
ződéses mezőgazdaságot különböző erők, a központi kormányzatot is 
beleértve, még mindig szorgalmasan népszerűsítik” (2003). 

A saját szabad kereskedelmi dogmájukba belemerevedett nemzetközi 
szervezetek továbbra is mind nagyobb kitartással szorgalmazzák ennek 
a látszólag újszerű magán irányítási mechanizmusnak az elterjedését. 
Gyakorlatilag ez képezi a vidékfejlesztési stratégiájuk tengelyét (Delcourt 
2010). Mivel elutasítják a vidéki szegénység strukturális okait, egyben 
az azzal való szembenézéstől is elzárkóznak, hogy tulajdonképpen 
a termelők és a felvásárlók közötti aszimmetrikus erőviszonyok ha-
tározzák meg ezeknek a szerződéseknek a kikötéseit és a feltételeit, 
természetesen az utóbbiak legnagyobb hasznára (De Schutter 2011). 
Mivel azt feltételezik, hogy a földtranzakciókban a magatartási kódexek 
a biztosítékai a „mindenki nyer” (win-win) eredménynek, ezért a hatalom 
és erő kérdését egyszerűen kiküszöbölik. Ahogy azt Elisa DaVià a Déli 
Alternatíva (Alternative Sud) jelen számában kihangsúlyozza: ezeknek 
a szerződéseknek „fejlődési lehetőségként” való beállítása azt a rögesz-
més megszállottsággal vallott tendenciát tükrözi, hogy a „mindenki nyer” 
(win-win) megközelítés valójában az egyenlőtlenségi viszonyrendszert 
honosítja meg, és elhallgatja „az értékláncban mindenütt jelen levő hatal-
mi harcokat és konfliktusokkal terhelt társadalmi kapcsolatokat, amelyek 
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2 bensőségesen hozzátartoznak a termelési viszonyok struktúrájához és a 
kortárs kapitalizmusban megtapasztalható többletkitermeléshez”.

Következtetés

A sokak által még mindig kívánatosnak tartott iparszerű mezőgazdaság 
elterjedése, amely az erdőirtásnak, az élővilág sokszínűsége csökke-
nésének, a talaj- és altalajszennyezésnek elsőrendű oka, valamint a 
déli félteke országaiban a még mindig domináns vidéki társadalmi és 
kulturális szövet lebontásának elsődleges tényezője, tulajdonképpen 
zsákutcába vezet. Ez a végkifejlet azonban nem elkerülhetetlen. A nagy 
cégek által tudatosan és gondosan fenntartott közmeggyőződéssel 
ellentétben, amely szerint kizárólag az agrobiznisz képes sikerrel venni 
a legfejletlenebb országok társadalmi- és gazdasági fejlődése jelentette 
kihívást, illetve táplálni a világ népességét 2050-ig, amikor is az eléri a 
demográfiai csúcsot, egy másik forgatókönyv is tökéletesen elképzelhető. 
Ez értelemszerűen egy szakítási forgatókönyv az eddig előnyben része-
sített irányultságokkal szemben. Gyakorlati megvalósítása szükségsze-
rűen a piacok és transznacionális műveletek politikai szabályozásán, az 
emberi jogok elsőbbségének a piaci szabályokkal szembeni elismerésén, 
valamint az élelmiszer-termelésnek a helyi gazdálkodók érdekkörébe tör-
ténő visszahelyezésén keresztül vezet. Ebben a vonatkozásban számos 
intézkedést lehetne foganatosítani.

Példának okáért: a spekuláció betiltása az élelmiszercikkek piacán, és 
a nemzetközi árak stabilitását célzó megállapodások elfogadása; olyan 
szabályozás, amely felhatalmazza az államokat, hogy védelmezzék a 
belső piacukat a helyi élelmiszer-termelést veszélyeztető importcikkekkel 
szemben, és semlegesítsék a nemzetközi üzemeltetők dömpinggyakorla-
tait; az ENSZ Élelmiszer-biztonsági Bizottsága és a különleges jelentés-
tevő szerepének megerősítése és jogköreinek az élelemhez való jogra 
történő kiterjesztése; azon magánbefektetések elutasítása, amelyek nem 
felelnek meg sem az emberi jogok különböző nemzetközi szerződéseinek, 
sem pedig a munka- és környezetvédelmi nemzet közi szabványoknak; 
az államok elköteleződése, hogy ezeket a jogokat a nemzetközi szinten 
vállalt kötelezettségek értelmében betartatják; a termelők és fogyasztók 
felett túlzott hatalmat gyakorló honi monopóliumok és oligopóliumok 
felszámolása, illetve olyan törvények és mechanizmusok bevezetése, 
amelyek véget vethetnek a domináns üzemeltetők visszaélésszerű gya-
korlatainak (marketing adásvétele); multifunkcionális hasznot termelő 
decentralizált élelmiszerláncok megszervezése és védelme; a nagy 
vállalatoknak folyósított támogatások, illetve a külföldi befektetőknek 
nyújtott különböző kedvezmények – történetesen az adókedvezmény 
– eltörlése; olyan intézkedések foganatosítása, amelyek biztosítják az 
értéklánc nyereségeinek méltányosabb elosztását, és egyben tükrözik a 
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3valós termelési költségeket is; olyan nemzeti szabályozás kidolgozása, 
amely megakadályozza az adócsalást, ráadásul pedig újrahasznosítja 
az állami készleteket és elosztó rendszereket; stb. Csupán néhány az 
Agribusiness Action Initiatives5 javaslatai közül (2009).

Jóllehet ezek az intézkedések nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt 
alapvetőek az agrobiznisz hatalmának korlátozásához, és a koncentrációt 
lebontó folyamat elindításához, ugyanakkor mégsem lesznek képesek 
teljesen feloldani azt a hatalmas paradoxont, ami jelenleg az élelmezési 
rendszert jellemzi. Ez alapvetően a vidéki környezetben uralkodó mély-
szegénységet jelenti, amely főképpen a kistermelőket érinti. Ugyancsak 
nem tudják egymagukban megválaszolni a 2050-re kikristályosodó hatal-
mas kihívást: javítani „mindenki számára a közelben elérhető, megfizet-
hető, kulturálisan elfogadható, egészségügyi és táplálkozási szempontból 
kielégítő élelemhez való hozzáférést” (FAO Nyilatkozat, Québec, 1995).

Ahhoz, hogy hatékonyan gyümölcsözőek legyenek, ezeket a szabá-
lyozásokat más beavatkozásokkal is ki kell egészíteni, amelyek növelik 
és erősítik a gazdálkodók termelési kapacitásait. Michel Griffon szerint, 
távol az agrobiznisz, az Agra és a legtöbb nemzetközi szervezet által vé-
delmezett technikai és produktivista megoldásoktól, „az alultápláltság fel-
számolásának első lépése a földosztás mindazoknak, akiknek egyáltalán 
nincs, vagy nincs elég […] Nyilvánvaló, hogy ott, ahol rendelkezésre áll a 
föld és a tulajdonra jelentkezők sokan vannak, mint pl. Latin-Amerikában 
vagy Afrika déli övezetében, az alultápláltságra adott legjobb válasz az 
újraosztás, mind a társadalmi etika, mind a gazdasági hatékonyság okán. 
Ahhoz azonban, hogy a kedvezményezett családok valóban bekerülhes-
senek egy termelői dinamikába, szükséges, hogy hitelhez, ismeretekhez, 
kielégítően biztos egészségügyi körülményekhez jussanak. Egyben elő 
kell segíteni az adásvételeket bonyolító közösségi szervezetek létrejöttét. 
De ezeken a szegények részére megteremtendő alapvető feltételeken 
túlmenően a gazdálkodók többsége számára meg kell oldani a fenntart-
ható és a magas termelékenységi hatásfokú mezőgazdaság kérdését 
is”. Ez egy olyan cél, amely vélelmezhetően elérhető, amennyiben 
fejlesztésre és szélesebb körű terjesztésre kerülnek az ökoszisztéma 
összes funkcionalitását használó mezőgazdasági termelési módszerek. 
Ezek ugyanolyan produktívak, mint az iparszerű mezőgazdaság, feltéve 
hogy a termelők részesülhetnek az ehhez szükséges állami, technikai és 
tudományos támogatásban (Holt-Giménez–Patel 2009).

Mindent összegezve, ez egy kiterjedt program, amelynek a gyakorlati 
megvalósítása igényli azoknak a szereplőknek – gazdamozgalmak és 
szakszervezetek, fogyasztói szervezetek, állami kutatóintézetek, civilszer-
vezetek (NGO), nemzetközi intézmények, kormányok stb. – a teljes körű 
mozgósítását és együttműködését, akik az élelmiszer-termelést ki szeretnék 
vonni a piac és a transznacionális cégek hatásköréből. Ennek elsődleges 
célja, hogy az élelmiszer-szuverenitás irányába billentsék el az erőviszony 
mérlegét, amely nagyrészt még mindig az agrobiznisznek kedvez. 
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4 Jegyzetek

1 Amennyiben még nem voltak tényleges monopolhelyzetben a különböző ága-
zatokban, azokhoz az állami vállalatokhoz hasonlóan, amelyeket a Szuharto 
utáni időszak kezdetén, néha kétes körülmények között privatizáltak.

2 2009 és 2011 között közel 4,5 milliárd eurót fektettek be Közép- és Nyugat-
Afrikában, mindenekelőtt pálmaolaj-termelésbe. Ráadásul a gyártásban két 
világelső, a malajziai Sime Darby és az indonéz Golden Agri-Ressources, 
kötelezettséget vállalt arra, hogy még 3,6 milliárd eurót fektet be kizárólag Li-
bériában, hogy 450 000 hektáron kifejlessze ezt a gazdálkodást. Ami az Olam 
csoportot illeti, Gabonban 300 000 hektárra tett szert, hogy itt 1 millió tonna 
olajat termeljen. Az indonéz és malajziai vállalatok jelenleg az elefántcsont-
parti, a kongói, valamint a zambiai kormányokkal tárgyalnak, hogy ezekben az 
országokban is ilyen jellegű projekteket fejlesszenek. Követik őket az európai, 
az észak-amerikai vagy indiai működtetők. A cél: kielégíteni a világ élelmiszer-
olaj-igényét, amely 2020-ig feltételezhetően 45 millióról 73 millióra növekszik 
majd (Pauron–Ballong 2012).

3 Lásd www.fao.org.
4 A kávéágazatban pl. bizonyítható az összefüggés a koncentráció mértéke és a 

termelők jövedelmének a csökkenése között. Ez történetesen 25 millió embert 
érint. Miközben néhány nagy cégnek a fogyasztókkal szemben alkalmazott 
haszonkulcsa folyamatosan nőtt, ez ma már 20-25%, addig a kávé termelői 
értéke (felvásárlási ára) 1980 óta mintegy 70%-kal csökkent (Parmentier 2009).

5 Ez tulajdonképpen azon szereplők (civilszervezetek, aktivisták, kutatók, fo-
gyasztók, gazdálkodók stb.) nemzetközi hálózata, akik harcolni kívánnak a 
koncentráció és az agrobiznisz multinacionális vállalatainak az élelmezési 
rendszerekre és a mindennapi életre gyakorolt mindinkább növekvő befolyása 
ellen.
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Ez a buta mesterség
Andrew James Horton interjúja Jancsó Miklóssal*1

– Úgy tudom, ön félig magyar, félig román.

– Erdélyi családban születtem. Apám erdélyi volt, anyám román. Apám-
nak kilenc testvére volt, anyám családjában tizenkét gyerek volt. Anyám 
családja általában románnak tekintette magát, de mivel apám magyar 
volt, ezért engem magyarnak neveltek. Ebből a két nagy családból csak 
az apám családja települt át Magyarországra. Az apámat az I. világhábo-
rú után halálra ítélték, mert az erdélyi kormányzó titkára volt 1916-ban. 
Szüleimnek ekkor még csak két gyerekük volt, aztán Magyarországra 
jöttek, és én itt születtem, Budapesttől nem messze, Vácott. Gyakran 
jártunk Erdélyben anyám nővéreinél, de az apám nem tudott oda visz-
szatérni. 

– Ön 1921-ben született, egy évvel Trianon után és két évvel Kun 
Béla után…

– ó, Kun Béla! És Horthy Miklós admirális azután lépett hatalomba. 
Bárcsak olyan öreg lennék, mint néhány történész barátom, akik idő-
sebbek nálam, akkor én is saját szememmel láthattam volna Kun Bélát 
is, Horthyt is. De ez nem adatott meg nekem, bezzeg a költő Faludy 
Györgynek, aki nálam idősebb, és ma is él.1 Ő látta Kunt is, Horthyt is.

– …és ez nyilvánvalóan óriási társadalmi és politikai feszültségekkel 
teli korszak volt. Mennyire volt ennek ön tudatában gyerekként?

– Az egész iskolarendszer Nagy-Magyarország eszméje körül forgott, 
és hogy vissza kell szereznünk a területeket. Mivel én félig román vagyok, 
és szoros kapcsolatom van Erdéllyel, egy kissé másként éltem át ezt az 
egészet. A nacionalisták, akik bármelyik országban éljenek is, rendszerint 
egy egészen kicsi kisebbséget jelentenek, és akkoriban Magyarországon 
is ez volt a helyzet. De az iskolákban voltak olyan tanárok, akik nagy hű-

1* Az interjú 2002 szeptemberében készült. Közlésével szerkesztőségünk Jan-
csó Miklós (1921–2014) személye és művészete előtt kíván tisztelegni.
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nézőpont egészen más volt, pedig ott is nagyon erős volt a nacionalizmus 
akkoriban. Ott voltak szászok, örmények és az unokatestvéreim meg 
észak-erdélyi zsidók voltak. Anyanyelvük természetesen a jiddis volt, 
úgyhogy ők tudtak a szászokkal beszélni.

Családom román ágának tagjai gyakorta összejöttek az ünnepeken, 
és akkor lehetett ott vagy száz ember. Amikor a zsidó fiúk is oda eljöttek, 
akkor a többiek mindig rávették őket, hogy jiddisül beszéljenek, mert 
nagyon viccesnek találták a jiddis hangzását. Így aztán kicsit másképp 
éltem át mindezeket, mint a magyarok vagy a románok. De a magyarok 
azt hitték, Erdély az övék, még akkor is, ha valószínűleg csak kisebbsé-
get alkottak ott. A magyarok tényleg undorítóan viselkedtek Erdélyben, 
az arisztokrácia szerepét játszották, az úr-szolga játékot. El nem tudja 
képzelni, hogy is volt az.

Nagyon szomorú, hogy a mai politikai arénában korábbi miniszterelnö-
künk – Orbán Viktor – erre a múltra próbál építeni. Az a mondás járja, hogy 
azok akarnak a legnagyobb magyarok lenni, akiknek a legkevesebb közük 
van a magyar gyökerekhez. Orbánnak például cigány gyökerei vannak. 
Aki más etnikai háttérrel rendelkezik, az próbál a leginkább nacionalista 
lenni. Az egész egy nagy rakás baromság. Komolyan azt remélem, hogy 
most már ezek a határok mind eltűnnek, és valamiféle újraegyesülés 
lesz. Amikor gyerek voltam, nem volt szükség útlevélre vagy ilyesmire. 
Szabadon utazhatott az ember az egész régióban. Akkor keményedett 
meg a helyzet, amikor bejöttek a németek. És aztán jöttek az oroszok…2

– Mikor kapcsolódott be a népi mozgalomba?

– Cserkész voltam, és szerte Magyarországon kis falvakba utaztunk. 
Akkoriban a falvak elszigetelt, félreeső helyek voltak, így aztán felfe-
deztünk néhány elképesztő dolgot. Ez a mozgalom teljes egészében 
németellenes volt. Az volt a helyzet, hogy a németek lenézték a szláv 
kultúrát, a magyarországi németek pedig a hazai kultúrát, és ez a népi 
mozgalom egyfajta válasz volt erre, egyfajta kulturális védekezés. Ha az 
ember nem élt itt, nem is értheti ezt.

Mivel színházi rendező akartam lenni, és ilyen iskola nem volt, ezért 
jogból és néprajzból diplomáztam.

– Az egyik interjúban azt olvastam, hogy a diplomájáért száz koronát 
fizetett.

– Igen, szóbeli vizsgát kellett tennünk és meg kellett védeni a tézi-
seinket, hogy diplomát kapjunk, és az egyik adjunktus persze pénzért 
kiadta ezeket a tételeket. Szóval, ez nem az egész diploma összege, 
mivel összesen öt szóbeli vizsgát kellett letenni, és csak egyért fizettem. 
Nemzetközi jog volt, és az cseppet sem érdekelt.
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tanár meglehetősen liberális figura volt, a másik pedig a római jog. Aztán 
egy ideig joggyakornok voltam. Ha nem ezt a buta mesterséget válasz-
tom, akkor ma milliomos lennék. Őrület még gondolni is rá. De 1945 után 
úgy határoztam, hogy filmet fogok csinálni.

Igaz, eredetileg színházzal akartam foglalkozni. Amikor megpróbáltam 
bejutni a Színház- és Filmművészeti Akadémiára, két emberrel beszél-
tem. Az egyik Balázs Béla volt, aki azt mondta: „Miért akar maga színházi 
rendező lenni? Magának filmet kellene tanulnia.”

Ő hozta létre a magyar filmarchívumot, és én az ő asszisztense voltam. 
Szoros kapcsolat alakult ki köztünk. Nagyon kedves ember volt. Sajnos, 
fiatalon meghalt, 1949-ben. Nemcsak filmtörténész és filmkritikus volt, 
hanem nagyon jó magyar költő is. Bartók Bélának két librettót is írt.

– De ön továbbra is színházban dolgozott. 

– Nem dolgoztam hosszú ideig a színházban. Itt nálunk a művészeti 
életben nagyon zárt körök vannak, és a színházi emberek engem mindig 
kívülállónak tekintettek. Úgyhogy abba is hagytam a színházi munkát.

– Amikor a filmakadémiát elvégezte, akkor évekig híradókat csinált. 
Egyértelmű, hogy ezek nem a legkiemelkedőbb darabjai az ön életmű-
vének. Hogyan emlékezik vissza azokra az évekre? Időpocsékolás volt 
vagy lehetett belőlük valamit tanulni?

– Nos, minden, amit csináltunk, hazugság volt, de technikailag nagyon 
fontos tapasztalatok voltak. Ekkor tanultam meg a filmkészítés mestersé-
gét. Könnyű kamerákkal dolgoztunk hangrögzítés nélkül, mivel a hang-
rögzítő masina nagyon nehéz lett volna. Reflexkamerák voltak, ilyeneket 
használtak a németek a háborúban. A jó oldala az volt a munkának, hogy 
állandóan jártuk az országot, így aztán láttuk, mi történik valójában.

Ha az ember ma megnézi ezeket a filmeket, azt hiheti, hogy a valósá-
got mutatják, de mind hazugság volt. Azt hihetnénk, hogy a film mindig 
a valóságot tükrözi, de én csináltam ezeket a dolgokat, és tudom, hogy 
ezek nem azt teszik.

Szóval, 1956 megtörtént, aztán az élet Kádár Jánossal és rendsze-
rével folytatódott, és ők egy kicsit lazítottak a szorításból – még azt is 
mondhatnánk, hogy bizonyos értelemben liberalizáltak. Vagyis az 1960-
as évektől nem a kemény bolsevizmus volt napirenden. Kádárnak két 
gyilkosság száradt a lelkén, az egyik Rajk Lászlóé volt, a párt hű tagjáé, 
akit koncepciós perben elítéltek és kivégeztek, a másik pedig Nagy Im-
réé, a felkelés miniszterelnökéé. Kádárnak volt egyfajta bűntudata ezek 
miatt, úgyhogy politikája viszonylag liberális volt. Azt mondták, így akarja 
lemosni a kezére tapadt vért.

Kádár története igazán filmre való téma – nagyon shakespeare-i.
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0 – Amikor a felkelés zajlott, ön Kínában volt…

– Igen, akkoriban négy hónapot ott töltöttem. A barátaim azt mondták, 
igazán jól tettem, hogy nem voltam itthon, amikor mindez történt, mivel 
biztosan felakasztottak volna [mint sztálinistát]. Az embernek az életben 
a szerencsére is szüksége van.

– 1956 után azon gondolkodott, hogy áttér a judaizmusra és Izraelbe 
emigrál.

– Sose akartam betérni, de valóban Izraelbe akartam költözni. Gon-
dolkodtam rajta. Semmilyen értelemben nem vagyok vallásos ember, 
még ha katolikus iskolába jártam is, de az meglehetősen liberális volt.

– Szóval, miért Izrael, mikor a világon olyan sok hely van, ha nem is 
akart betérni?

– Miért? Közel éreztem magam azokhoz a bibliai helyszínekhez.  
A Bibliával nőttem fel, és az életemnek mindig része volt a zsidó kultúra, 
és a Biblia, hát, ezen alapul. Mindig sok zsidó barátom volt, és mind na-
gyon intelligens. Az egész kultúra izgatott. A magyar gazdaság, a kultúra, 
de még a magyar irodalom sem létezett volna az elmúlt négyszáz évben 
a zsidók nélkül. Igazából sosem így gondoltam erre a dologra, de talán 
azért volt ez, mert romániai családomban nem számított, milyen gyökerei 
vannak valakinek, ha a helyi kultúra része akart lenni.

– Korábban azt mondta, szégyelli, hogy nem fogott fegyvert a II. világ-
háborúban. Lehet, hogy a zsidó kultúra iránti érdeklődése részben abból 
a bűntudatból fakad, hogy nem harcolt, hogy megmentse őket?

– A legutolsó pillanatig fogalmunk sem volt arról, mi történik a zsidók-
kal. Azt tudtuk, hogy összegyűjtötték és deportálták őket, de hogy hová 
mennek és miért, azt nem tudtuk. A magyar kormányzó megpróbálta 
Magyarországot kívül tartani a háborún. Attól nem tartotta vissza az 
országot, hogy antiszemita legyen, mert ő maga antiszemita volt. Már 
1943 táján tudtuk, hogy a németek elveszítik a háborút, és Magyarország 
megpróbált félig független maradni. De mikor a németek erre rájöttek, 
akkor megszállták az országot. Ez 1944. március 19-én történt. Azért 
emlékszem erre, mert egy nappal korábban lettem jogi doktor.

Kolozsváron éltem akkor, és egy csoport ott szervezkedni kezdett a 
német megszállás ellen. Március 20-án az egyetemen nyilatkozatokat 
tettek közzé, és készülődni kezdtek a német megszállás elleni harcra. 
De egy volt miniszter ellátogatott az egyetemre és azt mondta nekik, 
egy hét alatt mind halottak lesznek, ha megpróbálnak valamit tenni. 
Szóval, az ő tanácsára mindenki szétszéledt a hegyekbe. Mindannyian 
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zünk a németek ellen. De az egész nem volt több illúziónál. Nem tudtuk 
megcsinálni. Volt egy pillanat, hogy tényleg csinálni fogunk valamit, de 
semmi nem lett belőle.

Magyarország nem alkalmas a partizánháborúra. Nincsenek nagy he-
gyek vagy erdők, hogy rejtőzködni lehetne. Az 1800-as évekig nagy erdők 
és óriási mocsarak voltak, és volt is sok bandita meg szabadságharcos, 
akik a mocsarakban tudtak rejtőzködni. A törökök és az osztrákok ellen is 
így harcoltak. De az 1800-as években kiszárították a mocsarakat, kivág-
ták az erdőket, és nem maradtak búvóhelyek. A természet nem adta meg 
nekünk a lehetőséget, hogy harcoljunk. Ezért van az, hogy a magyarok 
olyan gyatrák a harcban; sosem tudtunk sehova elrejtőzni.

– Ahogyan az 1950-es évek elteltek, ön a híradókról a dokumentarista 
filmekre tért át. Mondana ezekről valamit?

– Nem emlékszem, milyenek. Bizonyára silányak. Csak vacakoltunk 
ezekkel a dolgokkal. Balos vagyok, mindig is az voltam, szóval úgy gon-
dolom, ezt tükrözik ezek a filmek.

– Könnyű volt a dokumentarista filmekről a játékfilmekre áttérni?

– Nagyon könnyű volt. Minden híradó, amit csináltunk, igazából fikció 
volt – hazugságok voltak és mindig is tudtam, hogy hazugságok –, de 
úgy készültek, ahogyan a játékfilmek készülnek, mivel mindent drama-
tizálni kellett és meg kellett rendezni. Összetöri az ember lelkét az ilyen 
filmcsinálás, mert annyira hamis.

– Az ön első nemzetközi sikere a Szegénylegények (1965) című film 
volt. Magyar kritikusok gyakran 1956 allegóriáját látják ebben a filmben. 
Annak ellenére, hogy ennek az eseménynek alig volt visszhangja Ma-
gyarországon túl, a film nagyon jól szerepelt külföldön, ahol az emberek 
inkább a zsarnokságot elemző, tágabb jelentésű filmnek látták. Melyik 
olvasat áll önhöz közelebb: a specifikus vagy az általános? Vagy annak 
örül, ha a néző dönti el, hogyan értelmezze a filmet? 

– Ez a film nem csak 1956-ról szól. A film arról beszél, hogy vannak em-
berek, akik szabadok szeretnének lenni és vannak, akik elnyomják őket. 
Az elnyomók mindig ugyanazokat a módszereket használják. Azokon a 
helyeken, ahol nincs szabadság – Törökországban, Iránban, Kínában –, 
ez nagyon egyszerű képlet.

Az 1960-as években magától értetődő volt, hogy a film 1956-ról szól, 
mivel nagyon közel volt időben mindenkihez az egész világon. De a film 
cselekménye, illetve nagy része valóban megtörtént az 1800-as években. 
Amikor az ember nyaka köré teszik a kötelet, hogy szóra bírják, az az 
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vigyem, nyilatkoznom kellett arról, hogy a filmnek semmi köze nincs a 
magyar politikához vagy társadalomhoz. Mindenki tudta, hogy ez nem 
igaz. De még a Szovjetunióban is bemutatták.

– Ez a film ma is nehéz és nyomasztó darabja a filmművészetnek. 
Hogyan reagált erre a közönség annak idején?

– Nos, ma ez bonyolult film, de akkoriban, a bemutató idején, nem 
volt az. Magyarországon különös helyzet alakult ki. Láthattunk amerikai, 
olasz, francia filmeket, de csak keveset, és csak sokára értek el hozzánk. 
A legtöbb film orosz és helyi gyártású volt.

A Szegénylegényeket egymillió ember látta. A forgalmazó úgy döntött, 
megjutalmazza az egymilliomodik magyar nézőt. A filmet egy moziban le-
játszották, és tudni lehetett, hogy a nézők közül valaki az egymilliomodik 
lesz, úgyhogy sorsolással döntötték el, ki kapja a díjat. Nekem is ott 
kellett lennem, hogy átadjam a díjat. Kihirdették, melyik sor hányadik 
székén ül a nyertes: egy nagyon öreg asszony. Felkérték, hogy jöjjön fel 
a pódiumra és vegye át a díjat, de ő nem mozdult. Akkor újra felkérték, 
de csak ült mozdulatlanul. A végén kiderült, hogy süketnéma. És ő volt 
a film milliomodik nézője.

– A Szegénylegények kitűnő példa, hiszen benne megvan egy csomó 
olyan jellegzetesség, ami az ön egész pályájára érvényes. Először is, 
ön a történelemnek mindig a kevésbé jelentős pillanatait választja ki. 
Például sosem csinált magáról 1956-ról filmet. Mi ennek a magyarázata?

– Azt hiszem, nagyon nehéz vagy inkább lehetetlen 1956-ról filmet 
csinálni. Hát, talán lehet, de…

Vannak történelmi pillanatok, amikor az ember nem tudja, mi történt. 
Mindenki más perspektívából nézi a dolgokat, mindenki valami mást lát 
benne. Mindig vannak bizonytalan pillanatok. Egy példával illusztrálom, 
mire is gondolok. I. Umberto, olasz királyt egy anarchista ölte meg, egy 
olasz anarchista, aki az Egyesült Államokban élt. Akkoriban az anarchista 
mozgalomnak sok követője volt Olaszországban. A fasiszta mozgalom 
ebből fejlődött ki. A fasiszták fekete ingje az anarchista mozgalom ha-
gyománya. Nos, ez az anarchista megölte a királyt. Mivel akkoriban 
Olaszországban nem volt halálbüntetés, életfogytiglanra ítélték. Egy 
éven belül felakasztotta magát. Nem sokkal később a börtönparancsnok 
bárói címet kapott és tábornokká nevezték ki. Szóval, öngyilkos lett az 
anarchista vagy sem?

Ezek a történelemnek azok a jelentéktelen pillanatai, amelyek engem 
vonzanak.

Én voltam az ötödik ember, aki filmet csinált a „meyerlingi tragédiáról”, 
azaz Rudolf trónörökösről [Magánbűnök, közerkölcsök, 1976]. És a 
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másik, ugyancsak ehhez kapcsolódó történetem. Egy olasz produkció 
volt, és mi egy kis kastélyban forgattunk Horvátországban. A kastélyt egy 
gyönyörű park vette körül és a rendező nagyon fiatal volt. Jó barátságba 
keveredtünk egymással. Egy ideje már a kastélyban dolgoztam, amikor 
felnéztem a falra, és egy nagy címerpajzsot pillantottam meg ott. Megkér-
deztem, kié. A rendező elmondta, hogy Marquis de Bombel címeréről van 
szó. Bombel volt Rudolf személyi testőrségének parancsnoka. Hallottam 
már róla, úgyhogy megkérdeztem, mikor kapta a kastélyt. Kiderült, a 
császártól kapta közvetlenül azután, hogy Rudolf meghalt. Nos, a kérdés 
az, öngyilkos lett-e Rudolf.

– Az ön filmjeiben soha nincs pszichologizálás. Miért tartózkodik ettől 
a megközelítéstől?

– Hát igen, mondják, hogy nem csinálok lélekelemzést. De én nem 
értek ehhez, tehát nehéz megmondani. Az én filmjeimben embertípusok 
szerepelnek. Mindig is szerettem a John Ford-féle westernfilmeket. Ezek-
ben nemigen van pszichologizálás; cselekmény és szereplők vannak.

– Ezért van az, hogy mindig ugyanazokkal a színészekkel dolgozik?

– Igen, de gyakorta cserélgetem a színészeket. Először egy csoporttal 
dolgozom, aztán egy másikkal kezdek forgatni. De igaz, számomra egy 
színész egy bizonyos karaktert jelent.

– De Ön a montázst sem szereti.

– Tudja, egy időben híres voltam arról (persze, mások is), hogy hosszú 
beállításokkal dolgozom, azaz olyan szekvenciákkal, amelyek percekig 
tartanak. Akkoriban ez valóban különleges dolog volt. A szekvenciákon 
belül voltak premier plánok és totálok – minden. A filmcsinálás azonban 
mára már túllépett ezen. A reklámok és a zene hatására a vágás sokkal 
energikusabb lett. Egy hosszú beállításban elkerülhetetlenül lesznek üres 
pillanatok, és ez manapság már unalmas lehet. De például Tarr Béla ma 
is használja ezeket mondandója kifejezésére.

De sosem használtam olyan tudatosan a hosszú beállítást, ahogy 
Tarr csinálja. Az 1990-es években sok dokumentumfilmet készítettem a 
zsidókról, cigányokról és másokról, és ezekben a filmekben elkerülhetet-
len volt a vágás. Most lett kész a negyedik filmem, amit Grunwalskyval 
csináltam, és ezekben a filmekben sok a vágás. Nem az MTV-ben látható 
gyors vágásokra alapozom a filmeket, de igen, használok montázsokat.

– Valamikor a stúdióvezetők nagyon fontos emberek voltak. Tudna 
mondani valamit az ő szerepükről?
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legfontosabb figura Aczél György volt, és ő különösen a filmnek enge-
délyezett bizonyos játékteret, mivel a magyar film nemzetközi hírnévre 
tett szert. Két dolgot nem mondhatott az ember: „Oroszok, menjetek 
haza!” és hogy 1956 forradalom volt. Szimbólumokkal, metaforákkal 
el lehetett ezt is mondani, de egyenesen nem fogalmazhattad meg. 
Ezen a kultúrpolitikán belül sikerült a hatalomnak egyes emberekre 
nyomást gyakorolni és ellenőrzés alatt tartani, hogy pártpropagandát 
csináljanak. Vagy nyomásgyakorlással vagy pénzzel korrumpálták az 
embereket.

De kollégáim többsége – az őszinte emberek – sosem csinált ilyen 
filmeket. Ők jórészt művészfilmeket készítettek. De a művészfilm, ahogy 
mondani szokás, olyan film, amire a közönség nem ül be. Az 1970-es 
évekre a közönségnek elege lett ezekből a filmekből. Az értelmiség, 
persze, továbbra is jól értette ezeket a filmeket. A szélesebb közönség 
azonban elfordult tőlük. Akkoriban az volt a divat Magyarországon, hogy 
egy filmes legyen művész. Lehet, hogy még ma is így van. De akadnak 
néhányan, akik azt mondják: „Engem nem érdekel, olyan filmet akarok 
csinálni, ami pénzt hoz.”

– Ön három filmet készített 1919-ről. Miért tért vissza újra meg újra 
ehhez a korszakhoz?

[Zavarban van és élénk vitába keveredik a fordítóval] – Melyik az a 
három film?

– Csillagosok, katonák (1967), Csend és kiáltás (1968) és az Égi 
bárány (1971).

– Igen, igen, magának igaza van. Nos, tudja, ez a történelem igen kü-
lönleges korszaka, talán ez az oka. Nagyon sok magyar hadifogoly volt 
Oroszországban. Csak egyetlen módja volt annak, hogy az ember onnan 
hazakerüljön, ha vagy az egyik, vagy a másik oldalra állt. Többségük 
egyszerű katona volt, nem arisztokraták, úgyhogy nagyjában-egészében 
a vörösök mellé álltak. Vagyis a Csillagosok, katonák arról a dilemmáról 
szól: kinek van hát igaza.

Ezek különleges pillanatai a magyar történelemnek. Nem tudom, vajon 
ma is vannak-e még ilyen különleges pillanataink. A világot nem túlságo-
san érdekli a szociológia vagy a társadalmi problémák. Ma minden arról 
szól, hogy jól éljünk, felejtsük el, mi is történik valójában és próbáljunk 
boldogulni. Mindenki próbálja figyelmen kívül hagyni, hogy a világ nyo-
morog, és hogy erről szól a világ. Az a fajta klasszikus szembenállás 
nagyon-nagyon ritka, ahol ilyen alapvető erők csapnak össze. Vegyük 
például a balkáni háborút. Nem elnyomottak és elnyomók álltak egymás-
sal szemben, hanem nemzetiségek. A [potenciális] iraki háború3 viszont 
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mert valójában nem az, aminek a felszínen mutatkozik, és sok minden 
zajlik a háttérben. Egyfelől adott Huntington elmélete a „civilizációk 
összecsapásáról”, másfelől meg ott van az olaj kérdése. Vagyis ma va-
lóban nehéz lenne ilyen alapvető, két pólus közötti összecsapást találni.  
A világ egyre polgáribb lesz, és emiatt a kapcsolatok és az egyének 
közötti problémák láthatóbbá lesznek.

Nevezhetnénk ezt „cicimozinak”, vagyis olyan szórakoztatásnak, 
aminek az a célja, hogy ne láss, ne keveredj bele és ne is érdekeljen. 
Manapság ilyen a legtöbb film.

– Az 1970-es években ön sok filmet forgatott Olaszországban, ame-
lyeknek a témája sem volt magyar. Azért csinálta a filmeket Olaszország-
ban, mert ott jobban megfizették önt vagy olasz producereket keresett, 
mivel így tudta a leginkább biztosítani, hogy filmre vihesse elképzeléseit?

– Sok fiatalember ment oda, mert úgy gondolták, ott az újfajta film köz-
pontja. Az 1960-as, 1970-es években az amerikai filmek népszerűsége 
visszaesett, és a szerzői filmek tettek szert jelentőségre, és Olaszország 
volt ennek az egyik központja. De én azért mentem oda, mert szerelmes 
voltam egy olasz lányba.

– A közmegítélés szerint azok a filmjei, amelyek nem magyar témával 
foglalkoznak, nem olyan erőteljesek. Egyetért-e ön ezzel vagy félreér-
tettük ezeket a játékfilmeket?

– Hát, lehet, hogy igaz [hogy ezek a filmek nem olyan jók]. Nem vélet-
len, hogy itt maradtam [Magyarországon]. Az ember a kultúráját gyerek-
korától kezdve szedi magára. Van erről egy esetem. Milánóban forgattam 
az első olasz filmemet [La Pacifista, 1970]. A háznak a harmadik emele-
tén voltam, ősz volt, de a kora este, még meleg, úgyhogy az ablakokat 
sarkig tárták. Az utcán fiatalok egy csoportja Garibaldi-dalokat énekelt. 
Magyarországon Garibaldi egy mítosz, részben mert szabadságharcos, 
de azért is, mert 1849 után sok magyar beállt hozzá harcolni. Sok-sok 
magyar népdal született őróla. Az ablakon kihajolva énekeltem a fiata-
lokkal a dalokat, és a barátnőm azt kérdezte: „Az isten szerelmére, miért 
énekelsz te ezekkel?” És én elmondtam neki, hogy Garibaldi magyar, és 
hogy nekünk, magyaroknak sok dalunk van Garibaldiról. „De – mondta – 
ezt a Garibaldi-dalt csak a fasiszták éneklik.” Ezeket a dolgokat az ember 
csak akkor érti, ha abban a kultúrában nőtt fel.

– Az 1980-as években ön eltávolodott a – többnyire a magyar pusztán 
játszódó – történelmi filmektől, majd a filmjei a kortárs városi közegbe 
helyeződtek át, és sokkal ironikusabbak és önreflexívebbek lettek. 
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amikor Hernádi Gyula forgatókönyvíróval kezdtem dolgozni. Ismertem a 
nagy magyar pusztát, és hogy a puszta a szabadságot jelenti. De persze 
nincs szabadság. Ezek a filmek főleg azért voltak érdekesek, mert ren-
geteg szereplővel dolgoztak. De sok szereplő nagyon sok pénzbe kerül, 
és az 1980-as években nem volt elegendő pénz. Ezért fejlesztettük ki 
ezeket a szekvenciafelvételeket a sok tévémonitorral, hogy megtörjük 
az időt és a helyet. Vagyis bizonyos értelemben anyagi okok álltak a 
változás mögött.

Az 1980-as években azt kellett kimondani, hogy „Oroszok, menjetek 
haza!” De mint ahogy már ezt mondtam, ezt nem lehetett közvetlenül 
látni. Hosszú ideig Mészáros Márta volt a feleségem. Ő megcsinálta az 
ún. „naplófilmjeit”, melyek az 1956-os korszakról szóltak, amelyek persze 
személyes emlékeken alapultak. Nekem egészen más tapasztalataim 
voltak az oroszokról. Azt hiszem, el tudnám mondani azt, milyen volt, 
amikor hadifogoly voltam a  Szovjetunióban. Történik erre utalás legújabb 
filmemben [Kelj fel, komám, ne aludjál!, 2003]. Az egyszerű ember soha 
nem azonos az elnyomó hatalommal. Az egyszerű, átlagos orosz ember 
valóban hihetetlenül humanista. Amikor elnyomó rendszerbe vannak 
belekényszerítve, azt teszik, amit a hatalom akar tőlük. Az oroszok sírtak 
és tudták, hogy ölni nem szabad. A nácik sose sírtak.

– Az 1980-as évek végén ön kezdett feltűnni a vásznon önmagát 
alakítva. Miért?

– Csináltunk egy dokumentumfilmet Budapesten Kende János ope-
ratőrrel. A film arról szólt, mi a zene és Budapest viszonya. Egy olasz 
producer által készített sorozat egyik darabja volt ez, és sok más rendező 
is megcsinálta a maga filmjét a maga szülővárosáról. Az első felvételek 
egy hatalmas léghajót mutattak a Hősök terén. Kende próbálta a léghajó 
belsejét fényképezni; a hajó egyébként olyan óriási volt, hogy szinte az 
egész teret betakarta. Kende azt mondta, így nagyon üres az egész, és 
nem látszanak az arányok, és azt mondta, menjek és álljak a hajó köze-
pére. Hát így kezdődött. Rengeteg irónia, személyes viccek és hülyeség 
van ezekben a filmekben.

Annak a filmnek, amit ezt megelőzően csináltunk [Utolsó vacsora az 
Arabs Szürkénél, 2000], volt néhány beállítása a Niagara-vízesésnél.  
Ott sétálgattunk a stábbal, amikor két srác meg két lány odajött hozzám, 
és azt mondták: „Halló, Miki bácsi, mi újság?” „Rohadt jó minden, nincs 
probléma.” És az egyik szereplő azt kérdezte: „Hát ezek meg kik voltak?” 
„Fogalmam sincs.” „Ok. Akkor tegyük bele a filmbe.”

– Az 1990-es években abbahagyta Kendével, operatőrével a munkát, 
és Grunwalskyval kezdett dolgozni. Hogy történt ez?
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7– Hát, kezdjük azzal, hogy hogyan is választottam Kendét. Korábbi 

operatőröm, Somló Tamás nem akart a kamerával 360 fokos fordulatokat 
csinálni. Kende, aki a Csillagosok, katonákban segédoperatőrként dol-
gozott, hajlandó volt ezt megtenni, így hát ő lett az állandó operatőröm. 
Mikor az első közös filmünk készült, a Csend és kiáltás, csak 25 éves 
volt. Sok éven át nagyszerűen együttműködtünk, és Kende nagyon 
jól megtanulta, hogy kell ezeket a hosszú szekvenciákat csinálni. Úgy 
tizenhárom évvel ezelőtt a Kék Duna keringő című filmet forgattuk, és 
Kende nem akarta elhagyni ezeket a hosszú szekvenciákat. Miután az 
első filmet elkészítettem Grunwalskyval, Kende tényleg nagyon dühös 
volt, de egy idő után megbeszéltük nézetkülönbségeinket, és újra jó 
barátok lettünk.

– Legújabb filmjeiben az énekes Lovasi András sokat szerepel. Hogyan 
találkozott vele?

– Éppen egy dokumentumfilmet csináltam 1956. október 23-ról, a for-
radalom kitörésének napjáról. Volt ott néhány fiatal együttes is, és Lovasi 
jó barátságba keveredett Grunwalskyval. Lovasi nagyon furcsa srác. 
Ez főleg Olaszországban fordul elő, de ő tényleg cantatore, énekes és 
költő. Korábban volt egy hozzá hasonló művész Magyarországon, Cseh 
Tamás, aki Lovasihoz hasonlóan felbukkant Jancsó három filmjében, de 
ő Bereményi Géza szövegeit énekelte, nagyon jó szövegeket. De Lovasi 
a szövegeket is maga írja, és ezek nagyon erősek.

– Lovasi új anyagot ír a filmekhez vagy ön már meglévő anyagot 
használ?

– Soha semmit sem írt a filmekhez, mindig a már kész, rögzített dalai 
közül válogatunk. Ezekben a filmekben a szövegekre kell figyelni. Nagyon 
fontosak. Üzenetük van. Tehát a dalokat újrakeverjük. Grunwalsky ra-
gaszkodik ehhez. Azért, mert a legtöbb modern zenét keverik, vagyis alig 
lehet hallani a szöveget, és azt akarjuk, hogy a szavak tisztán átjöjjenek.

– Ezeknek a filmeknek véleményem szerint az a mondandójuk, hogy 
a modern Magyarország elidegenedett kultúrájától, történelmétől és a 
valóságtól. Egyetért ön ezzel?

[Nevet] – Igen.

– Akkor vajon meglepte-e önt az, hogy ezek a filmek tetszettek a 
fiataloknak? [Például a Nekem lámpást adott a kezembe az Úr Pesten 
(1998) című filmnek 33 000 magyar nézője volt, s ezzel a negyedik leg-
népszerűbb magyar film lett 1999-ben.]
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reakció érkezett. Persze, sok olyan dal van ezekben a filmekben, amit 
szeretnek az emberek.

– Legújabb filmjében húsz év szünet után ön visszatér a történelmi 
témákhoz. Mi ennek az oka?

– Ki tudja. Talán a korábbi kormányzat miatt, amely komolyan megpró-
bálta legitimálni Magyarország jobboldali múltját. Orbán soha nem be-
szélt erről nyíltan, hanem mindig csak érintőlegesen közelített a témához. 
Nos, e kérdés miatt az ország kettészakadt. A mostani kormány4 alig tud 
ezen változtatni, és akadnak néhányan, akik a zsidók ellen lépnek fel.  
A helyzet újra előhozta ezt az egész kérdést. Nagyon erős a nacionaliz-
mus. Az ellenzék vezére nem tudja abbahagyni.

– A Magyar Filmszemlén ön arról beszélt, hogy egy újabb, immár ötödik 
filmet is tervez Pepéről és Kapáról.

[Felnéz az égre] – Ez nem tőlem függ. Ha a jóisten engedi!

– Ön személy szerint sokat tett a fiatal magyar rendezők támogatása 
érdekében, többek között a legújabb filmjeikben önmagát játssza.

– Én nem segítek nekik. Nagyon tehetségesek. Ez a generáció a mozin 
nőtt fel, képesek magukat és a világról alkotott véleményüket kifejezni. 
A fiatal filmesek persze még nem elég mélyek, hiszen nincs elég ta-
pasztalatuk. De van tehetségük és azt nem lehet megtanulni. Legalább 
húsz új magyar filmet láttam mostanában. A legfiatalabbak filmjei voltak 
a legérdekesebbek. A középgeneráció, a negyvenes-ötvenes rendezők 
nem igazán csinálnak filmeket. Nem pontosan értem ennek az okát. De 
a fiatalok nagyon jók.

Amikor az ember ezeket a filmeket nézi, könnyű megmondani, hol 
futnak zátonyra. Nagyon erős az amerikai és nemzetközi filmek hatása, 
és az ilyen stílusú magyar filmeknek semmi közük nincs a valósághoz. 
Ha amerikaiak csinálnak ilyen filmeket, azt el tudom fogadni. De amikor 
olyan magyar filmet lát az ember, ami nyilvánvalóan nem itt, Magyaror-
szágon játszódik, akkor az egész nem működik. Van egy új magyar film 
egy nagy sztárról, akinek van egy menedzsere [Szent Iván napja, 2003], 
és a legkevésbé sem realista, mert ilyesmi nem történik nálunk.

Az ember csinálhat olyan filmet, ami nem realisztikus, ez rendben is 
van. Mint a Pretty Woman. Megnézem a Pretty Womant, tudom, hogy 
nem igaz. Tudom, hogy tündérmese. Úgy is van megcsinálva, mint egy 
tündérmese. Van egy szajha, aki férjhez megy egy gazdag emberhez. 
Tudom, hogy az egész nem igaz. De mint mesét, elfogadom, mosolygok 
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hogy a tündérmesét elfogadja az ember.

– Korábban már beszélgettünk arról az időszakról, amikor ön hír-
adófilmeket készített, és értékes tapasztalatokra tett szert, nemcsak a 
filmcsinálásnak mint mesterségnek a terén, hanem azáltal, hogy sokat 
utazott az országban és látta, mi történik valójában. Úgy gondolja, hogy 
a fiatal generáció híján van ennek a tapasztalatnak?

– Így lehet, igen. A Kádár-korszakban a filmiskolából kikerülők nem 
csinálhattak azonnal filmet. Ott volt a Balázs Béla Stúdió, ami pontosan 
a fiatal filmeseké volt, ahol rövidfilmeket tudtak készíteni, de az embe-
rek általában segédrendezők lettek. Most az első filmjüket a rendezők 
huszonévesen csinálják, és nem mindenki lesz sikeres. Manapság min-
denkinek művésznek kell lennie. Nem fogadnak el semmi kritikát vagy 
hasonlót. Szóval, a magyar film mocsári virág. Gyönyörű, de haszontalan, 
mert senki sem akarja megnézni, és így nem is jön vissza a producerek 
befektetése. Valamiféle mentorra van szükség, aki finanszírozza az ilyen 
filmeket, és ez általában az állam.

Másfelől nagyon sok a fiatal tehetség. Ez a következő lépcsőfok: a 
filmrendezőknek meg kell vizsgálniuk, hogyan reagál a magyar közönség 
a filmekre, és milyen az ízlése. És ez nem csak a valóság ismeretére és 
a dokumentumfilmek készítésére érvényes. 

Jegyzetek

1 Faludy György 1910-ben született és 2006-ban hunyt el.
2 Itt Jancsó Miklós rosszul emlékszik, ilyen utazási szituáció csak az I. világháború 

előtt állt fenn, amikor ő még nem született meg. Itt Jancsó nyilván az 1939 utáni 
helyzetet vetíti vissza, amikor a visszafoglalás után valóban szabadon át lehett 
menni Erdélybe.  – A szerk.

3 A második öbölháború 2003 és 2011 között zajlott le, a beszélgetés idején már 
tudható volt a hírekből, hogy az USA megtámadja Irakot. 

4 2002 szeptemberében a Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták 
Szövetsége koalíciója kormányzott.

(Fordította: Baráth Katalin)

(Forrás: This silly profession Miklós Jancsó interviewed. Kinoeye, Vol 
3, Issue 3, 17 Feb 2003. http://www.kinoeye.org/03/03/interview03.php 
(letöltés: 2014-03-15.)
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0 KRZYSZTOF RUCINSKI

Két ember szemben a történelemmel
Jancsó Miklós és Andrzej Wajda filmjeinek  

összehasonlító elemzése

Magyarország és Lengyelország történelme nemcsak számos párhu-
zamos vonással rendelkezik, hanem gyakorta össze is kapcsolódott. 
Krzysztof Rucinski azt vizsgálja, e nemzetek két jelentős filmművésze 
korai mesterműveikben hogyan ábrázolták a múltat, illetve az elnyomás 
kérdéskörét.

A két nemzet párhuzamos történelme

„Lengyel, magyar: két jó barát, együtt harcol, s issza borát” – mondja 
egy régi közmondás két nyelven, s ebben a tíz szóban e két közép-
európai nép több évszázados kölcsönös érzelme és közös történelmi 
tapasztalatai összegződnek, melyek a két közösséget nem hivatalos, ám 
maradandó egységbe kapcsolják. Valóban, aligha akad másik példa arra 
a modern világ geopolitikai térképén, hogy két nép, két állam történelmi 
pályáján ennyire hasonló utat ennyire azonos tempóban járjon be, mint 
ahogyan azt Magyarország és Lengyelország esetében látjuk.

Magyarország és Lengyelország párhuzamos történelme minden 
lényegi hasonlóságával és kevés, szembetűnő különbségével együtt 
szolgál meghatározó hátteréül a két ország legjelentősebb filmrendezői: 
Jancsó Miklós és Andrzej Wajda művészi kifejezésmódjának. Mindezt 
jól példázza a mesterek két-két, párba állítható remekműve: Jancsó 
Szegénylegények (1965) és Csillagosok, katonák (1967), illetve Wajda 
Csatorna (1956) és Hamu és gyémánt (1958) című filmjei. 

A történelmi kapcsolat centrifugális tengelye

Az egyik alapvető probléma, amivel a nézőknek szembesülniük kell, 
amikor egy viszonylag ismeretlen és kis ország történelmével foglalkozó 
filmet néznek, az az érthetőség kérdése, illetve az adott társadalmi-
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jelentősége a legjobb esetben is viszonylagos fogalom, a legrosszabb 
esetben pedig szubjektív értékítéleten és geocentrikus gondolkodásmó-
don alapuló, kimondottan rasszista elképzelés. Ezek a kérdések azonban 
meghaladják jelen elemzés kereteit. Elég annyit mondanunk, hogy Ma-
gyarország és Lengyelország nem tartozik sem a „legjelentősebb”, sem 
a döntéshozó országok közé, a Jancsó és Wajda filmjeiben felidézett 
történelmi események legfeljebb az európai kontinensen végigsöprő 
komoly politikai megrázkódtatások perifériáján lezajlott, elmosódott, 
homályos történések.

Az általunk vizsgált négy remekműben közös a specifikusan kiválasz-
tott tárgyuk, vagyis az, hogy az események hátteréül, egyéni narratívájuk 
kiindulópontjául egy nagyobb nemzetközi konfliktus egyik helyi esemé-
nyének elszigetelt aspektusát teszik meg. Érdekes megfigyelni, hogy a 
kicsinek, jelentéktelennek, anekdotikusnak és lokálisnak ezzel a tudatos 
fókuszálásával, a narratívának a jól ismert történelmi vonatkozási ponttól 
nem pusztán csak egy, hanem mindjárt két szinttel való eltávolításával (a 
nemzetközitől a helyire, majd a helyitől az esetlegesre való átcsúsztatá-
sával) mind a négy film eljut a szélsőséges realizmus és a szimbolikus 
absztrakció különös szintéziséhez. Hogyan működik az egyes filmek 
esetében a tematikai távolításnak ez a rendszere? Kezdjük azzal, hogy 
a négy filmet történelmi kontextusba helyezzük.

Andrzej Wajda rendezői pályafutása kezdetén szinte „megszállottja” 
volt annak a küldetésnek, hogy újra elmesélje – újragondolja – nemzete 
háborús tapasztalatait. 1955 és 1962 között készített első hat filmjéből 
öt játszódik a második világháború idején, és e filmek együttesen – az 
1939-es hadjárattól az 1945. május 8-i győzelemig – minden jelentősebb 
háborús periódusnak extenzív ábrázolását nyújtják. 

E filmeket alkotójuk eredetileg nem szánta egységes történelmi 
krónikának, nem is így készítette őket; Wajda első három filmje: A mi 
nemzedékünk (1955), a Csatorna és a Hamu és gyémánt személyes és 
oknyomozó érdeklődéssel fordul a közelmúlt eseményeihez. Az ezeket 
követő Lotna (1959) és Sámson (1961) (a sorozatot az Ártatlan varázslók 
[1960] szakította meg) kevésbé voltak sikeresek. Ezeket a filmeket azon-
ban bemutatásuk pillanatától a lengyel nemzeti filmes iskola fejlődésében 
mérföldkőnek tekintették. Ezek alapozták meg az elkövetkező évtizedek 
magas színvonalú művészetét, és egyúttal Wajdának mint a legújabb 
generáció legjelentősebb lengyel filmrendezőjének pozícióját is (Wajda 
28 éves volt, amikor első játékfilmjét elkészítette).

A Csatorna (1956) legfontosabb történelmi háttéreseménye tehát a 
második világháború. 1944 késő nyarán járunk, a szovjet hadsereg a né-
meteket Lengyelország nyugati területeire vetette vissza, és a Visztula 
vonaláig felszabadította Lengyelország keleti részét, Lublinban pedig 
megalakult az ideiglenes kommunista kormány. A nyugati fronton a szö-
vetségesek offenzívája véres ütközetekben halad tovább kelet felé, és 
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2 eközben Franciaország és Észak-Olaszország felszabadul. A Csendes-

óceánon a japánok ellen vívott háborúban az amerikaiak egyre inkább 
felülkerekednek.

Ám ezekről a sorsdöntő fejleményekről egyetlen szó sem esik, mert 
a film kizárólag a lokális lengyel problémára, a gyászos következmé-
nyekkel járó varsói felkelésre összpontosít (a témát 1953-ig Sztálin 
haláláig tabuként kezelték, és ekkorra már mitológiává is érett a lengyel 
folklórban). A felkelés nem adott új irányt az eseményeknek és valójában 
súlyosan elhibázott és fölösleges áldozat volt. A tematikai áthelyezés 
első szintje, vagyis a nemzetközinek a lokálisba való átcsúsztatása 
finoman megy végbe, a háború számtalan egyedi konfliktusának 
egyikére való ráközelítéssel vagy annak felnagyításával. A történés 
a lengyel közönség számára magától értetődő és bármely érdeklődő 
külföldi néző számára is könnyen azonosítható. A második szint, vagyis 
az eseménynek a perifériára való eltolása jóval izgalmasabb, mivel a 
rendező olyan narratív szemszöget választ, amely mind a nyugati, mind 
a lengyel nézőket meglepte.

Ahelyett, hogy Wajda előre kiszámítható elbeszélő stílusban idézné 
fel a hősies küzdelem 63 napját (amivel együttérzést és egyúttal nevelő 
hatást válthatna ki a közönségből), történetét elhomályosítja, amikor 
úgy dönt: a felkelésnek csak a végét, az 56. napját mutatja meg. Ekkor 
lengyel harcosok egy csoportjának útját követi, akik a német tankok és 
a német csapatok egyre szorosabbra záródó gyűrűjében úgy határoz-
nak, hogy alászállnak a város csatornarendszerébe. E döntésüket az 
a halvány remény motiválja, hogy elsétálhatnak az ellenség lába alatt, 
és csatlakozhatnak a főváros más részein továbbra is harcoló nagyobb 
egységekhez. A filmnek több mint a fele erre a csatornában megtett pokoli 
útra koncentrál (a kanał szó első jelentése lengyelül: csatornarendszer, 
de második jelentésében reménytelen helyzetre vagy súlyos nehézségre 
is utal). A csoport a rémálomhoz hasonló földalatti helyszíneken széthul-
lik. Nincs menekvés, nincs megváltás, sem elégtétel a néző számára, aki 
hősi magasságokba emelt nemzeti eposzra számított.

A Csatorna periferikus helyszínre való narratív eltolása olyan töké-
letesen megvalósult, hogy – mint az első olyan film, mely a sztálinista 
cenzúra tiltólistájáról éppen csak lekerült témával foglalkozott – a filmet 
súlyos bírálatok érték, sőt talán úgy is fogalmazhatunk, hogy eleinte teljes 
elutasításban volt része, mondván, a történelmi eseménynek hamis és 
szélsőségesen torz vízióját mutatja meg. A lengyel kritikusok csak akkor 
kezdték újragondolni álláspontjukat, amikor 1957-ben a cannes-i fesztivá-
lon Ezüst Pálma-díjat kapott a film. Ekkor nyugati kollégáik véleményének 
hatására felfigyeltek a mű egyetemes és egzisztencialista értékeire.

A Hamu és gyémánt (1958), Andrzej Wajda következő filmje és 
termékeny pályafutásának mindössze harmadik állomása, ismét a II. 
világháború sorsdöntő eseményeinek előterében játszódik. A háború 
Európában éppen véget ért, 1945. május elejét írjuk, a szovjetek átfogó 
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el. Ezeket az eseményeket a film ismét csak puszta történelmi vonat-
kozási pontokként használja, és nem meséli el a háború győzedelmes 
befejezésének történetét. Éppen ellenkezőleg, a legizgalmasabb 
eseménytől – Berlin kapitulációjától – eltávolodva cselekményét a 
frontvonaltól jó hatszáz kilométerrel odább, egy csendes kis kelet-
lengyelországi városba helyezi. A városka már egy évvel korábban 
felszabadult, és új életet él, igyekszik fizikai és lelki sebeit begyógyítani, 
az új valósághoz igazodó politikai döntéseket hoz, és saját szerepét 
kutatja az újjáalakult állam jövőjében.

Akárcsak a Csatona esetében, a helyi események relatíve egyértelmű 
elszigetelése a szélesebb történelmi héttértől egy sajátságos, rejtett 
indirekt eset révén még komplexebb lesz; e sajátos esemény kiváltója 
ezúttal egy tisztán körülrajzolt, egyedi karakter. Wajdát ismét jobban 
érdekli a nemzeti újjászületés komplexitásának feltárása annál, mintsem 
a beköszöntő új rendszer dicshimnuszát zengené. Maciek, a hivatalosan 
feloszlatott – a londoni emigrációban működő korábbi lengyel kormány-
hoz hű – földalatti Honi Hadsereg fiatal harcosa azt fontolgatja, hogy 
hátat fordít a fegyvereknek és beilleszkedik a civil életbe. Nyilvánvaló, 
hogy Maciek a Varsói felkelés egyik túlélője, aki maga is végigjárta az 
égő város alatt húzódó csatornarendszer poklát. Aztán csatlakozott egy 
erdei partizánalakulathoz, és mint lengyel hazafi elutasítja a szovjetek 
által alig egy éve létrehozott új kormányt.

Utolsó feladata az, hogy ölje meg Szczukát, a régi kommunistát, akinek 
az új törvények megszilárdítása és a városi önkormányzat megszer-
vezése a feladata. A nézők egy nap és egy éjszaka eseményei során 
követhetik Maciek és barátja útját. A film nyitójelenetében azt látjuk, hogy 
a két fiatal elhibázza a Szczuka elleni merényletet, helyette véletlenül két 
ártatlan munkás életét oltják ki, így aztán adott a történet kibontakozásá-
nak alaphangja. A harcosok eleinte haboznak, majd abban állapodnak 
meg, hogy baklövésük kiigazítása érdekében ismét kísérletet tesznek 
Szczuka megölésére.

Éjjel Maciek összeismerkedik egy lánnyal a szállodában, szeretkezik 
vele és valószínűleg szerelmes is lesz belé, minthogy felcsillan előtte az 
új élet lehetősége. Még Szczukával is összeismerkedik, aki az övével 
szomszédos szállodai szobában lakik. De végül megöli a férfit, s a gyil-
kosság idején, a háttérben a háború befejezését bejelentő és azt ünneplő 
tűzijáték zajlik. Ennek az új gyilkosságnak az intenzitása – a haldokló 
áldozat Maciek karjaiba zuhan – elidegeníti a fiút újonnan felfedezett 
életszeretetétől, és arra kényszeríti, hogy elmeneküljön a helyszínről és 
csatlakozzon az antikommunista küzdelemhez. Ám a katonák elkapják 
és lelövik csak azért, hogy maga is groteszk és teljesen felesleges halált 
haljon a szeméttelepen. Azzal, hogy a rendező dialektikusan szembeál-
lítja, majd egyesíti az életben és a halálban a két figurát, akik közül az 
idősebb az újat, a fiatalabb pedig a régit képviseli, Wajda komplex esszét 
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ben a győzelmet történelmi vonatkozási pontként használja egyrészt a 
film lezárásaként, másrészt az elbeszélés szempontjából létfontosságú 
vizuális metaforaként.

Míg Wajda filmjei, amelyek főként a II. világháború politikai keretei 
között játszódnak, a különösebben nem felkészült nézők számára is 
viszonylag egyszerű feladattá teszik az alapvető összefüggések meg-
értését, addig Jancsó Miklós történelmi narratívái sokkal homályosabb 
viszonyítási pontokat kínálnak, már csak azért is, mert azt követelik a 
nézőtől, hogy – messze visszalépve a múltba – legalább egy kicsit is-
merjék azokat a kevésbé látványos geopolitikai konfliktusokat, amelyek 
az európai kontinens perifériáján zajlottak. Ezért van az, hogy Jancsó 
(de legalábbis produkciós vagy forgalmazó vállalatai) úgy gondolta, 
kötelessége, hogy az általunk elemzett mindkét filmhez rövid történelmi 
hátteret vázoljon fel. Ugyanakkor a lengyel filmekkel kapcsolatban elem-
zett eltávolító struktúra itt is jelen van.

A Szegénylegények (1965) esetében a cselekmény hátterét az inkább 
nacionalista, mintsem osztálytudatos nemzetközi forradalmi mozgalom 
globális (pontosabban európai) eseménye: 1848, a Népek tavasza al-
kotja, amely az egész földrészt megrengette Oroszországtól Franciaor-
szágig, és sok kis nép számára felcsillantotta a szabadság reményét, s 
néhány esetben (rövid ideig bár) a tényleges szabadulást is az erős biro-
dalmak elnyomó hatalma alól. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy 
1848 tavaszán számtalan parasztfelkelés is zajlott, továbbá a nemzetközi 
proletariátus, a kizsákmányolt városi munkásság rohamosan erősödő 
társadalmi osztálya körében is heves tiltakozás volt tapasztalható, Karl 
Marx és Friedrich Engels jelentős munkája, a Kommunista Kiáltvány is 
ebben az évben jelent meg. Jancsó Miklósnak nincs olyan magyar te-
matikájú filmje, amely ennél az eseménysornál korábban játszódna; és 
a későbbi munkáiban feldolgozott sokféle problémakör középpontjában 
ugyancsak a paraszti és forradalmi mozgalmak állnak, és ezek ideológiai 
háttere közvetlenül az 1848-as eseményekre és azok társadalmi-politikai 
utóhatásaira vezethető vissza.

Mindennek ismeretében a helyi vonatkozások egyértelműnek látsza-
nak. A forradalmi hullámot meglovagolva, a magyarok szembeszálltak 
Habsburg Ausztriával, és hamarosan jelentős engedményeket tudtak 
kicsikarni. A művelt kozmopolita liberális Kossuth Lajos vezetésével 
Magyarország független és progresszív állam lett, és radikális reformokat 
kívánt életbe léptetni többek között a bonyolult és nehéz földkérdés-
ben is. A változások gyorsasága a forradalom bukását eredményezte, 
mivel a feudális status quo mellett kitartó erős földbirtokos osztályok a 
polgárosodni kívánó politika ellen fordultak. Ezen felbátorodva Ausztria 
visszakövetelte Magyarországot mint saját tulajdonát, és háborút indított 
Magyarország ellen – ezúttal az óriási kiterjedésű reakciós hatalom, a 
cári Oroszország támogatásával. 
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kénytelen volt emigrálni: Londonba ment; aztán pedig közel két év-
tizednyi megtorlás, üldöztetés és pacifikálás várt az országra. A kis 
csoportokra szakadozott és elsősorban a paraszti lakosság között 
elvegyült magyar hadsereg maradványai továbbra is rajtaütöttek az 
osztrák csapatokon, de gyakorta előfordult, hogy útonállókká züllöttek. 
1867-ben aztán a Habsburg Birodalom szimbolikus politikai egységre 
lépett Magyarországgal, az unió élén I. Ferenc József, mindkét ország 
abszolutista uralkodója állt.

Mindezek a történelmi események valószínűleg lenyűgöző hazafias 
eposszá is formálhatók (a II. világháború befejezése óta ez bizonyosan 
sokszor meg is történt), de Jancsó minden efféle lehetőséget elutasít 
azzal, hogy a film cselekményét a perifériára tolja ki; ez a magyar néző 
számára éppen annyira morbid és kényelmetlen alaphelyzet, mint ameny-
nyire kényelmetlen lehetett végigkövetni a lengyel közönség számára 
a fiatal hősök alászállását a varsói csatornák világába. Az időleges 
szabadság hősies és győzedelmes pillanatairól Jancsó nem vesz tudo-
mást, ehelyett 1848 elhúzódó agóniájának gyászos következményeire 
koncentrál. A Szegénylegények időbeli hátterét az 1860-as évekbe tolja 
át, az események színhelyéül kizárólag egy internáló tábor szolgál. Itt 
a magyar katonaság az osztrák hatóságokkal együttműködve átrostálja 
a több száz foglyot, hogy megtalálják a lázadók egy kis csoportját, akik 
személyazonossága ismeretlen marad. A film végigköveti a folyamatot, 
melynek során az elnyomók által alkalmazott lassú, de módszeres ma-
chiavellista intrika beteljesül: a foglyok zsarolással, árulással, gyűlölettel 
és gyilkossággal saját csoportjuk ellen fordulnak, mielőtt hanyagul felfedik 
arcukat és ezzel megpecsételik sorsukat.

A Szegénylegényekkel, a rendező negyedik játékfilmjével vette kezde-
tét Jancsó nemzetközi karrierje. A film otthon is, a nagyvilágban is sikeres 
volt, ám meglehetősen eltérő módon értelmezték e két kontextusban.  
A magyar nézők elsődlegesen a maga sajátos történelmi kontextusában 
értelmezték a filmet, másodsorban az 1956-os felkelés leverésének 
allegóriáját látták benne. A nyugati kritikusok viszont a cselekményt az 
absztrakció szintjéig eltávolították a történelmi kontextustól, túlléptek 
a magyar közönség specifikus történelmi perspektíváján, és a filmet 
általában inkább az egyetemes emberi kondíciók, illetve a hatalom és 
elnyomás mechanizmusa filozófiai elemzésének tekintették, és kevésbé 
a magyar nemzet története egyik valóságos pillanatát elbeszélő műnek.

A Csillagosok, katonák (1967), Jancsó következő filmje, a narratív át-
helyezés szabályába (a globális-helyi-véletlenszerű tengelyébe) kevésbé 
pontosan illik bele, mint a másik három film. A lényegi különbség pedig 
abban áll, hogy e mű cselekménye valószínűleg inkább Délkelet-Ukraj-
na sztyeppéin játszódik, mintsem Magyarországon, és így egyenletünk 
lokális eleme a szokásosnál absztraktabb és jelképesebb lesz. De mivel 
a film szovjet–magyar koprodukcióban készült, és mivel kollektív hőse 
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intakt marad.
A film történelmi viszonyítási pontjául szolgáló nemzetközi események 

itt az 1918–1921-es oroszországi polgárháború történései, amikor a re-
akciós orosz erők (egyenruhájuk és zászlójuk alapján „a fehérek”) a brit 
és francia egységekkel szövetségben megpróbálták leverni az 1917-es 
orosz forradalmat. Így a forradalom csak hosszú évek alatt tudta hatalmi 
bázisát konszolidálni az egész ország területén. A vörös (kommunista) 
erőknek segítségére voltak – a melegen üdvözölt – nemzetközi forradal-
márok, főképp német, osztrák és magyar katonai egységek, amelyek azt 
remélték, hogy a győzedelmes Szovjet Köztársaság segítségükre lesz 
saját marxista államaik megteremtésében és megszilárdításában. Eb-
ben a filmben tehát a helyi vonatkozási pont 1919 Magyarországa, egy 
utópikus egalitárius köztársaság, amely Kun Béla vezetésével reményteli 
és dicsőséges napokat is látott. A helyi vonatkozási pont kétszeresen 
is homályos: először is, a cselekmény külföldön, egyfajta virtuális senki 
földjén játszódik, valahol Oroszország, Moldávia, Románia, Magyaror-
szág és Ukrajna között; másodszor megtudjuk, hogy a dátum: 1919, 
vagyis – tekintettel a magyar Tanácsköztársaság rövid, alig féléves fenn-
állására, hiszen a felfelé ívelő karrier előtt álló jobboldali admirális, Horthy 
Miklós nemzetközi egyetértéssel megbuktatta – nem lehetünk biztosak 
afelől, milyen a magyar katonák viszonya saját forradalmukhoz: most 
készülnek megvédeni, már kivívták a forradalmat vagy már mindörökre 
elbukott – ami magyarázhatná a katonák öngyilkos szándékait. 

A Csillagosok, katonák című film harmadik, járulékos szintje pedig 
az értelmetlen, soha véget nem érő kölcsönös atrocitások, a váratlan 
rajtaütések és a rituális kivégzések sora valahol Kelet-Európa nevesincs 
sztyeppéin. Ebben a mindenfajta hősiességet nélkülöző történetben olyan 
formai fegyelem és szenvtelen szépség mutatkozik meg, hogy a filmet 
azonnal remekműnek kijáró elismerés fogadta elsősorban a valóságos-
nak az absztraktba, a partikulárisból az egyetemes síkba való zseniális 
extrapolálása miatt.

Mivel a fent bemutatott négy film lesz a továbbiakban sokkal részlete-
sebb formai és tematikus elemzésünk tárgya, és mivel specifikus törté-
nelmi hátterük és utalásaik megértését természetesnek kell tekintenünk, 
a következő táblázat arra szolgál, hogy kényelmesebben eligazodjunk 
az utalások között. A filmeket cselekményük időkerete alapján állítottuk 
kronologikus sorba, ezért Jancsó filmjei megelőzik Wajda filmjeit.
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legények
Csillagosok, 

katonák
Csatorna Hamu és 

gyémánt
Globális 
szint

1848, a „Né-
pek tavasza”

Függetlenségi 
tömegmozgal-
mak Európá-
ban

I. világháború 
(1914–1918)

Szovjet forra-
dalom (1917)

Orosz pol-
gárháború 
(1918–1921)

II. világháború 
(1939–1945)

A háború dön-
tő állomásai

1944

II. világhá-
ború (1939–
1945)

A német  
vereség

A győzelem 
napja (1945. 
május 8.)

Helyi szint Magyar 
Köztársaság 
(1848)

Kossuth  
reformjai

Vereség és 
káosz a bukás 
után (1850-es, 
1860-as évek)

Kun Béla ma-
gyar Tanács-
köztársasága 
(1919)

Varsói Felke-
lés (1944)

1944. au-
gusztusok-
tóber

A felszaba-
dult Len-
gyelország 
újjáépítése

A kommunis-
ta hatalom 
konszolidá-
ciója

A véletlen-
szerűség 
szintje

A lázadók 
kivégzése egy 
büntetőtábor-
ban (1868)

Polgárhábo-
rús atrocitá-
sok magyar 
egységek 
részvételével

Egy felke-
lőcsapat 
menekülése 
a város csa-
tornarendsze-
rében

A Honi Had-
sereg egyik 
katonája 
meggyilkol 
egy kommu-
nista vezetőt

Ismét hangsúlyoznunk kell: mind a négy – nemzetközileg egybehang-
zóan Jancsó és Wajda történelmi remekművei közé sorolt – film a jelentős 
nemzetközi eseményektől távol játszódik, és a globális konfliktusok helyi 
(magyar, illetve lengyel) variánsaira vagy meghosszabbításaira fókuszál. 
Mi több, a helyi kontextuson át az eseményt nem frontálisan, nem annak 
leglátványosabb és – történelmileg – legfontosabb eleme felől közelítik 
meg, hanem indirekt módon, a bukás, a széthullás vagy utóhatás ingo-
ványos területeiről. 

Ez a konstrukció, a történelmi utalásnak ez a tudatos decentralizálása 
próbára teszi a befogadót: vajon képes-e elfogadni a művész személyes 
vízióját, ami nem egyezik a nemzeti történelmi témák hagyományos, ám 
gyakorta megkövesedett megközelítésével. Jancsónak és Wajdának 
egyértelműen sikerült ez, ám filmjeik különleges kvalitásai számos formai 
és tematikus elem komplex kölcsönhatásából erednek, melyek minden 
egyes filmjükben eltérőek, és amelyeket az alkotók egymástól teljesen 
eltérő módon alkalmaznak. A továbbiakban Jancsó Miklós és Andrzej 
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a párosítás kissé önkényes, de mégis igazolhatják azok a lényegi tema-
tikus vonatkozások, amelyek beilleszkednek e művészek alkotásainak 
tágabban vett értelmezésébe. 

A centripetális alászállás a halálba

A Csatorna (1957) és a Szegénylegények (1965)

1. A narratív struktúra és a jellemformálás

Jancsó és Wajda filmjeinek egzisztencialista interpretációi nagy ha-
gyományra tekintenek vissza. Tematikus centrifugális erejük következ-
ménye többek között az, hogy a két rendező legjobb történelmi filmjei 
nem hajlandók epikus narratívákként működni, ehelyett a szélsőséges 
helyzetekbe vetett emberek viselkedésének részletekbe menő, de szenv-
telen elemzései. A Jancsó és Wajda esetében gyakorta eltérő tartalom 
elemzését szolgáló sokféle mátrix között akad egy, amely mindkét alkotó 
filmjeivel kapcsolatban gyakran felmerül. Az „egyén a történelemmel 
szemben” – e megközelítést alkalmazva sok elemző vázolta fel a filmren-
dezők hőseinek archetípusát; ezek a férfiak olyan történelmi helyzetbe 
kényszerülnek, ami kicsúszik ellenőrzésük alól, ám ők továbbra is „sza-
badon” döntenek, visszanyerik méltóságukat, sőt alapvető humanista 
érzéküket is – mivel narratív funkciójuk gyakorta hasonlatos az űzött 
vadéhoz – azáltal, hogy úgy döntenek: életüket adják azért az ügyért, 
amely már elbukott.

Mind a Csatorna, mind a Szegénylegények a csapdába esés és a 
pesszimista végzetszerűség filmjei (a szegénylegények második jelen-
tése a magyarban: „elveszettek”; a csatorna szó köznyelvi jelentéséről 
fentebb már szóltunk), amint a hősök vonakodva bár, de elszántan alá-
szállnak a végzetes csapdába, amelyet a történelem állított fel nekik. Ez 
a párhuzamos folyamat jó összehasonlítási alapul szolgál, és számos 
hasonlóságra bukkanhatunk.

Először is, mindkét film kollektív – elsősorban férfiak alkotta – hőst 
állít elénk; közülük nincs egy sem, aki előtérbe kerülne, mert hosszabb 
ideig látható a vásznon vagy, mert a cselekményben jelentős szerepet 
játszik. Ugyanakkor egyértelmű katonai rangsor van a Csatorna felkelői 
között, ami a Szegénylegények foglyai között halványan sejthető, de a 
brutális nyíltsággal mutatkozik meg a foglyoknak az elnyomóikhoz való 
viszonyában.

Másodszor, ezek elszigetelt és bekerített csoportok, a lengyel harco-
sok a városi csatornarendszer, a magyar lázadók a pusztai erőd foglyai; 
a módszeresen és kitartóan elszánt ellenséges erők egyformán fogva 
tartják őket, és velük szemben a kollektív hősnek csak korlátozott az 
ereje. Az elszigeteltségnek van egy további, majdhogy nem absztrakt 
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a két film kollektív hősei kiszabadulnak az erőd falai közül vagy a csa-
tornából, továbbra is reménytelenül vergődnek a geopolitikai valóság 
csapdájában, ahol nincs hol elrejtőzni, ahol nincs hová menni, és ahol 
eltűnik a küzdés célja is.

Harmadszor, az emberek összeterelése egyre inkább egy kegyetlen és 
egyenlőtlen játékká válik, amelyben az egyik oldal egyértelműen vesztes, 
megosztott és zavart (átvitt értelemben és valóságosan is), a ravasz, alat-
tomos győztes sötétben tartja ellenfeleit. Ő az, aki a szálakat mozgatja, 
aki a csapdákat felállítja, és aki türelmesen várja, hogy az ellenfél vég-
zetes hibát kövessen el. Az üldözöttek látszólag kaotikus köröket járnak 
be – megint csak átvitt értelemben – a föld alatt, az alagutak kanyarula-
taiban, s ez a csapatot, véget nem érő, ismétlődő vándorlásba hajszolja 
a Csatornában; de még ennél is szemléletesebb a megláncolt foglyok 
körkörös, gépies mozgása az erőd téglalap alakú belső udvarában: 
egyike ez a Szegénylegények egyik gyötrő, szertartásos motívumának.

E három párhuzamos téma ellenére, amelyek a filmek narratívájának 
alapvető modus operandiját alkotják, a művek struktúrája és a jellemfor-
málás drasztikusan különböző a két műben. Míg Jancsó víziója konzisz-
tens és homogénen sivár, kopár, hiszen a film egy elítélt kivégzésével 
indul és tömegmészárlással zárul, Wajda a Csatornát két, tisztán elkü-
löníthető, időtartamban szinte teljesen megegyező részre tagolja. Bár a 
cselekmény döntő fordulata a felkelők azon elhatározásából következik, 
hogy alászállnak a csatornarendszerbe, így próbálva kikerülni az egyre 
szorosabbra záródó német vonalakból, a film első része a felszínen, 
a város romjai között játszódik, ahol lengyel harcosok egy csoportja 
hősiesen védi bázisát a német támadással szemben. Ennek a hosszú 
bevezető résznek számos, egyidejű, elsődlegesen strukturális, esztétikai 
és narratív természetű funkciója van.

Mindenekelőtt bemutatja a stratégiai helyzetet, ami a lengyel néző 
számára a bevezető képsortól kezdve evidens: Varsó romokban és lán-
gokban áll. A felkelés utolsó napjaiban járunk, és tudjuk, hogy tragédiába 
torkollnak. Ám a harcosok nem adják fel, hősies tetteknek, reményteli 
terveknek, optimista, fiatalos csevegésnek és némi fekete humornak 
lehetünk tanúi. A felszínen játszódó rész a nézőnek valami olyasmit 
nyújt, mint amire számított is: egy csipet nemzeti hőskölteményt (nem 
szabad elfelejtenünk, hogy ez volt az első film, amely ezzel a témával 
foglalkozik), és elhallgatja a csatornába való későbbi alászállás döb-
benetét, mintha csak hamis biztonságérzetbe akarná ringatni a nézőt. 
Ugyanakkor a rendező minden jelentősebb szereplőt bemutat egy-egy 
rövid cselekményelem vagy beszélgetés segítségével. Ezeknek az epi-
zódoknak kettős funkciójuk van, egyrészt a szereplők alapvető pszicho-
lógiai bemutatása, a közöttük lévő különbségek felvázolása és érzelmi 
kötődés kialakítása a nézőkkel, továbbá a történetmesélés ritmusának 
és módszerének meghatározása, ami a kezdetektől oszcillál a jellemek 
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(vagy párhuzamos szerkesztés) révén.
A Szegénylegényekben semmi hasonló nincs. Szerkezete mind az 

elbeszélés módja, mind stílusa szempontjából homogén, időrendileg 
abszolút kronologikus, a hősök kezelésében epizodikus. Míg Wajda az 
akciós háborús filmek klasszikus szabályát követi, vagyis kiemel egy em-
bercsoportot egy dinamikus eseménysorban, pszichológiailag érvényes 
identitással ruházza fel őket, és aztán lehetővé teszi, hogy a szereplők 
egymással szembesített tapasztalataikat megosszák a nézőkkel; Jancsó 
viszont kifejleszti saját narratív módszerét, ami a minimálisra csökkenti az 
egyéniesítés lehetőségét, és nem teszi lehetővé a karakterek legelemibb 
pszichológiai kibontását sem.

A szereplők nem egészítik ki egymás jellemvonásait és nem járulnak 
hozzá a kibontakozó drámához, mint a Csatorna karaktereinél láthatjuk, 
egyszerűen csak egymás helyébe lépnek képsornyi epizódjaik alatt, 
majd miután rövid narratív funkciójukat betöltötték, azonnal el is tűnnek 
(mindegyik elpusztul). Nincs a Szegénylegényekben egyetlen olyan snitt 
sem, amely időbeli párhuzamot sugallna, nincs egyetlen „miközben…” 
vagy „időközben…”, ami a Csatorna második felét jellemzi, ahol a há-
rom kisebb csoportra oszlott lázadók keresztezik, vagy nem keresztezik 
egymás útjait a földalatti labirintusban. Jancsó lehetővé teszi, hogy mi, 
nézők, egyenletes tempóban kövessük az elnyomók machiavellista 
ármánykodását, és azt, ahogyan elemzésének alanyát egy behaviorista 
pszichológus érzelmi pártatlanságával taglalja egy tudományos bizottság 
előtt.

A dialógusok sem segítenek a nézőknek, hogy többet értsenek az 
eseményekből vagy, hogy részvétet érezzenek az áldozatok iránt; a 
párbeszédek nagyrészt parancsszavakból állnak, illetve monoton kihall-
gatások, amelyek magyarázatot adhatnak a vádakra, a megtorlásra és 
a várható kollaborálás jellegére, ha a vádlott életben akar maradni; nem 
láthatunk semmit a foglyok lelkivilágából, semmiféle mozgató erőt vagy 
motivációt a közvetlen életösztönön túl. Ezektől a szereplőktől semmi 
sem áll távolabb, mint a Csatorna szereplőinek érzelmei: Korab gyengéd 
reményei, Stokrotka be nem teljesült szerelme, Smukły alkoholista kicsa-
pongása vagy Mądry csoportért érzett felelősségtudata, amikor ráébred, 
hogy magukra maradtak a csatornában Kula gyáva ravaszkodásai miatt.

2. A látvány és a kameramozgás

A Csatorna kétrészes narratív struktúrája az esztétikai szintre is hatás-
sal van. Amikor a kamera a harci cselekményeket mutatja, a föld fölötti 
szekvencia viszonylag tágas terei és a harcosok hadiszállása túlnyomó-
részt totálban láthatók, amikor pedig zárt térben folytatott dialógusokat 
mutat, akkor kistotállal dolgozik. A rendező az egész filmet a helyszínen 
forgatta, valahol a romos külvárosban a látvány egyszerű és realisztikus 
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szabadtéri, félig dokumentarista jellegét. A hangsáv a fegyverropogás, az 
ordítás és a tankok dübörgésének kaotikus szövevénye, kivéve a nyitó 
stáblista archív snittjeit, amelyekhez aláfestésül Krzysztof Penderecki 
pátosszal teli, modernista zenéje szolgál.

A totál esztétikája dominál, és a kamera gyakorta jár körbe és nagyto-
tálban pásztázza a városi romokat, de Wajda készségesen mutat elszi-
getelt premier plánokban arcokat vagy részleteket, hogy a cselekmény 
drámai expresszivitását fokozza. Sok dialógus két vagy három snittből 
álló, egyetlen beállítást alkot, amelyek az epizódokat az adott kereten 
belül tartják, és a vágást csak a szereplők mozgása motiválja. Másrészt, 
Wajda intenzíven alkalmazza a beállítás-ellenbeállítás technikáját a 
német támadás jelenetében, amikor a felkelők képeit konzisztensen 1:1 
arányban állítja szembe a közeledő hadsereg képeivel. Ez a szekvencia 
hét percig tart és 38 beállítást tartalmaz (39.-től 76.-ig a filmben).

A közepes hosszúságú szekvencia-felvételek – amikor sok próba 
előzi meg a kis számú (ideális esetben egyetlenegy) beállítás forgatását 
– esztétikáját gyakorta kényszerűen alkalmazták a fiatal közép- és kelet-
európai rendezők az 1940-es és 1950-es években, mivel költségvetésük 
nagyon alacsony volt, szemben a drága import filmalapanyaggal. A Csa-
tornát, Wajda második játékfilmét valószínűleg erősen befolyásolta ez a 
körülmény. A film bevezető totálja (azt a dokumentarista részt követően, 
ahol a németek szisztematikusan lerombolják Varsót, vagyis a négy első 
beállítást követő, ötödik felvétel a stáblistáig) ugyanakkor semmi esetre 
sem véletlenül használt eszköz.

A beállítás négy perc és tizenöt másodpercnyi, megszakítatlan időtar-
tama alatt a hangbemondás segítségével az összes dramatis personeae 
megjelenik, és közben a kamera oldalirányban mozog, lassan követve 
a csoportot, amint balra elfutnak a lövészárok és a kerítések mellett. Ez 
a beállítás kompozíciójában olyan erősen emlékeztet Jancsó beállítá-
saira, ahol a kameramozgások elegáns interakciója a katonák szabály-
talan mozdításával társul, hogy a két rendező lelki rokonsága azonnal 
szembetűnő stilisztikai fejlődésük szempontjából (persze, nem szabad 
elfelejteni, hogy Wajda filmje majdnem egy évtizeddel korábban született 
Jancsó filmjénél).

De a Csatornában több mint 230 beállítás van összesen, a Hamu és 
gyémántban pedig több mint 300. Ha összevetjük ezt a Szegénylegé-
nyekben található kevesebb, mint 160 beállítással, valamint a Csillago-
sok, katonák alig több mint 90 beállításával (a filmek lényegében azonos 
hosszúságúak), akkor egyértelművé válik, hogy a rendezők életpályája 
ezen a speciális területen nem fejlődött párhuzamosan. 

A Csatorna második része vizuális szempontból váratlan, de logikus 
fordulatot vesz, ami megfelel a radikálisan megváltozott hangnem és 
helyszín kényszerének. A csoport tagjai a 115. beállításban szállnak alá a 
csatornarendszerbe; ez a tény a filmet ténylegesen is két, szinte teljesen 
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beállítás az 5. beállítás kompozíciós ismétlése a balra oldalazó kamera-
mozgással. A kamera most a csatorna nedves félhomályában követi a 
harcosokat, ám ez a beállítás csak egy percig tart. A szereplők követése 
válik domináns, ha nem kizárólagos kameramozgássá, hiszen mostantól 
a felkelők állandó mozgásban vannak, és a zárt tér helyváltoztatásaikat 
erősen zárt, lineáris mintázatba szervezi.

Hőseink nagyon gyorsan három kisebb csoportra szakadnak (tulajdon-
képpen azonnal elválnak egymástól, mihelyt a csatornába alászállnak), 
és ez teszi lehetővé, hogy a beállítás kompozíciója némi változatosságot 
kapjon, aminek alapja jórészt az egyes csoportok nagysága, továbbá a 
csoportok előrehaladásának sajátos drámai vagy érzelmi vonatkozásai. 
A csatornarendszert nyilvánvalóan részletekbe menően felépítették a 
stúdióban, és a filmkészítés technikai igényei a földalatti folyosókat egé-
szen szürreális, lenyűgöző helyszínné teszik. A csatornák szélesebbek, 
mint amilyenek a valóságban voltak, és erősen meg vannak világítva 
a víz felszínéhez egészen közel elhelyezett lámpákkal: a falra vetődő 
expresszionista árnyékok intenzív érzelmi hatást váltanak ki és a fények 
drámaian emelik ki a sötét gondolatokba merült emberek arcát.

Ez az elrendezés kiegyensúlyozott, és absztrakt szépsége a csoport 
tapasztalatainak metaforikus magyarázatát adja: olyan, mint Dante Az 
emberi színjáték művének Pokol című része (amit az egyik szereplő, a 
Művész, idéz is), ahol a költő a pokol és az emberi szenvedés tökéle-
tesen csiszolt leírását nyújtja. A hangaláfestés most egészen más, zon-
gora- és hegedűkompozíciók finom töredékeit halljuk, melyeket okarina 
hangjai váltogatnak; az okarinán a Művész játszik, s közben állandóan 
halljuk a vízcseppek pergését és a vastag, piszkos sárban mozgó testek 
keltette zajokat. Időnként egy-egy ember távoli sikolya hangzik fel: őket 
a csatornarendszer monumentális labirintusa kergette az őrületbe, s a 
sikolyok lerombolják a csendes beszélgetések intimitását, hogy végül 
álomszerű utózengéssel visszhangozzanak a csatornákban. Mindez 
érzelmileg telített, fokozott intenzitású és feszült várakozással teljes 
atmoszférát teremt.

A Csatorna látványvilágával ellentétben a Szegénylegények vizuális 
megformálása gyakorlatilag aszketikusnak mondható. Wajda filmjében a 
körös-körül látható romoknak, valamint a felkelők főhadiszállása (benne 
polgári bútorok és az egyik szoba közepén egy nagy zongora) érdes, 
de eleven képeinek, a városi csatornahálózat irracionális, álomszerű 
folyosóit ábrázoló képeinek semmi közös vonása nincs a magyar pusz-
tában elhelyezkedő erőd lefojtott, minimalista látványával. A belső udvar 
csupasz falai nem különböznek a börtöntől nem messze álló ház falaitól; 
ez utóbbi épület szolgál a hivatalnokok szállásául és itt vannak a kihall-
gató helyiségek is. A falak makulátlan fehérségét egyetlen díszként egy 
fekete, kereszt alakú akasztófa töri meg, és ez együttesen az üresség 
és pusztulás nihilista érzetét sugározza. Kiemeli továbbá a rend és a 
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a végtelen, kietlen, a maga nyomasztó mérhetetlenségén kívül minden 
saját jellegzetességet nélkülöző puszta hordozza a bezártság leginkább 
áthatolhatatlan, végső erejét.

Számos olyan beállítás van a filmben, amely a magyar táj elnyomó 
jellegét demonstrálja, illetve kihasználja. Például a 13. beállítás a film 
bevezető szekvenciájának záró eleme, ebben szerepel a film egyetlen 
dialógusa egy közelebbről nem azonosított fogollyal, akit eddig a pontig 
a kibontakozó történet főszereplőjének gondoltunk. Az erődből átviszik 
a vallató épületbe, és a beállítást a szobában elhelyezett, mozdulatlan 
kamera rögzíti (egy finom előremozgás és aztán visszatérés teszi záró-
jelbe a beállítás egy perc és húsz másodperces időtartamát). Egy tiszt 
beszélget a fogollyal a nyitott ajtónál, a háttérben a hatalmas puszta, és 
mi megértjük a beszélgetésből, hogy a fogva tartott sok évvel ezelőtt 
becsempészte az országba Kossuth forradalmi iratait. Egy félperces 
beszélgetést követően a tiszt azt mondja: „Most elmehet”, és a férfi kezd 
a horizont felé távolodni. Huszonöt másodpercen át nézzük egyre kiseb-
bedő alakját, majd felhangzik a vásznon nem látható puska ropogása, 
és a férfi holtan rogy a földre.

Az ilyen és más hasonló beállítások szerkezetileg lehetnek ugyan 
egyszerűek, de jelentőségük óriási az üres táj elnyomó jellegének 
kifejezésében; továbbá – más Jancsó-filmekben is tapasztalható mó-
don – a puszta Magyarország történelmileg katasztrofális geopolitikai 
helyzetét szimbolizálja, azt a paradox állapotot, mely szerint egyszerre 
nyitott és körbezárt, sebezhető és elnyomó. Az ilyen beállítások a táj 
képét a halállal és az emberi cselekvés tökéletes hiábavalóságával 
kapcsolják egybe.

Aszketizmusuk ellenére az összes beállítás megformálása aprólékos 
gonddal történik, teljes mértékben kihasználva a börtönépületek geo-
metrikus adottságait. A falak gyakorta átlósan futnak a képernyőn vagy 
szigorúan geometrikus, másodlagos jelentések összetett megformálásá-
nak hatását keltik: így például az udvar rombusza a derékszögű falakkal 
vagy, ahogy egy nyitott kapu szimmetrikus boltívének éles, sötét sziluettje 
rávetődik a kapu falára, és magát a boltívet kettészeli a horizont távoli 
vonala. És e szerkezeteken belül látjuk a vonuló foglyok szakadatlan, 
körkörös mozgását, a lovasok sötét alakjait a távolban; ezek a képek 
mind-mind ellenpontozzák a kamera finom, derékszögű vagy oldalazó 
mozgását – és ez a képi megformálás még nagyon távol áll Jancsó ké-
sőbbi filmjeinek kifinomult gazdagságától.

A film kevés daruzásos beállítása látványosan elegáns, néha a kame-
ra a falak fölé emelkedik, és ezáltal a belső udvar geometriájának szó 
szerinti klausztrofóbiáját a táj metaforikus csapdájával kombinálja. Szinte 
minden beállítás önálló metaforává lesz.
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Hamu és gyémánt, 1958; Csillagosok, katonák, 1967

1. A szerkezet és a stílus nyilvánvaló eltérései

Ha a Csatorna és a Szegénylegények narratívája és stilisztikai megva-
lósítása számos hasonlóságot is mutat, a rendezők következő filmjei 
gyökeresen eltérnek egymástól. Míg Wajda a hagyományosabb, szilárd 
irodalmi alapokon (Jerzy Andrzejewski regényén) nyugvó történetmesé-
lés felé fordult és egy főhős tapasztalataira és fejlődésére fókuszált, Jan-
csó nagy erőpróbát jelentő útra tér rá, hogy végigvigye saját kísérleteit, és 
a gyanútlan nézőt inkább elidegeníti, mintsem részvételre szólítaná föl.

Ugyanakkor a rendezők életpályáján e két film fordulópontot jelent: 
alkotóik ekkor válnak művészi értelemben éretté, és ekkortól kíséri 
pályájukat állandó nemzetközi elismerés. Eltérő esztétikai koncepcióik, 
továbbá az eltérések összevetésének relatív komplexitása arra késztet, 
hogy ugyanazokat az alapkategóriákat használjam e két film formai és 
tematikus sajátosságai felfejtéséhez, mint amelyeket a Csatorna és a 
Szegénylegények esetében használtam.

Mint már korábban említettem, a Hamu és gyémánt a főhős, Maciek 
Chełmicki történetét meséli el, illetve azokét az emberekét, akik ezen 
a kellemes tavaszi napon keresztezik útját. Itt Wajda megismétli azt az 
időszerkezeti sémát, amit a Csatorna című filmben alkalmazott. Mindkét 
film délben kezdődik és másnap hajnalban ér véget. Mindkettőben vé-
gigkövetjük a hősöket ez idő alatt, látjuk, amint létükét küzdenek fizikai 
és szimbolikus értelemben is, hogy bebizonyíthassák, helyes ügyet 
szolgáltak a történelem hatalmasabb erőivel szemben. A Csatornával 
ellentétben a Hamu és gyémántban a háború éppen véget ér – 1945. 
május 8-át írunk. Ez az információ a történetben egy utalásból derül ki 
(nem úgy, mint a Csatornában, ahol a bevezető hangalámondásból ér-
tesülünk a körülményekről): Németország kapitulációjának hírét az egyik 
nyitó jelenetben a város főterén egy hangosbeszélő jelenti be.

A Hamu és gyémánt című filmben mindvégig Maciek nézőpontjából 
látjuk a világot, sok példa található a nézőpontra való beállításokra, és 
a kamera a film nagy részében vele marad. De mégsem az egész film 
alatt, mert a gazdag cselekmény számos érdekes epizódot mutat be, 
így például a köpönyegforgató, opportunista Drewnowski tragikomikus 
felemelkedését és bukását, vagy azt, ahogyan Szczuka megpróbálja 
megtalálni elhidegült fiát, akiről kiderül, hogy – Maciekhez hasonlóan – 
ő is a régi Lengyelországért harcol. A többi szereplő, különösen Maciek 
partizán barátja, Andrzej és Maciek szeretője, a szállodai pincérnő na-
gyon gazdagon kibontott és hitelesen eljátszott figurák, akárcsak néhány 
kisebb, de színes típus, akik a vidéki város különböző társadalmi rétegeit 
jelenítik meg. Érdekes, hogy ez a szemlátomást behatárolt, hierarchikus 
fontossági struktúra a Csatorna egalitárius csoportszerkezetének éppen 
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Hamu és gyémánttal összevetve kissé kidolgozatlan és valahogyan túl 
homogén.

Mint már tudjuk, Jancsó Miklósnak a jellemábrázolásról és az elbeszé-
lői struktúráról tökéletesen eltérő elgondolása van. A Szegénylegények 
nem adja meg a nézőnek a lehetőséget, hogy bármely szereplőhöz 
pszichológiai vagy sokkal mélyebb, egzisztenciális értelemben közelebb 
juthasson. Mégis, az egyenlőtlen hosszúságú epizodikus jelenetekben 
felbukkanó, majd eltűnő (vagy meghaló) figurák név szerint azonosíthatók 
és arcról felismerhetők, mivel egyéni cselekvéseiket vagy közvetlenül a 
fenyegető halál motiválja vagy a film cselekményében betöltött szerepük 
(„gyanúsított”, „áldozat”).

A Csillagosok, katonák című filmben azonban gyakorlatilag egyáltalán 
nincsenek azonosítható, egyéni jellemek, noha a filmnek elbeszélhető 
cselekménye van. Ez a történet izgatott várakozással teljes és mindvé-
gig izgalmas még akkor is, ha az, amit a vásznon látunk, semmivel sem 
különlegesebb, mint egy sakkjátszma, melyet arctalan parasztbábukkal 
vívnak. Természetesen, ennek a sakkjátszmának vannak játékszabályai 
és bizonyos következetessége, akárcsak egyéni célokkal és egyéni 
jellemvonásokkal rendelkező szereplői. A problémát az okozza, hogy 
gyakorlatilag lehetetlen megérteni ezeket a szabályokat, ha csak egyszer 
nézzük meg a filmet.

Jancsó filmjének bonyolult cselekménye és a rendező teljes érdektelen-
sége, hogy segítsen a nézőnek szokásos együttérzése és elfogultságai 
kialakításában, azt kívánja, hogy a filmet legalább kétszer megnézzük, 
hogy a figurákat csoportosíthassuk és megértsük a látszólag értelmetlen 
atrocitások sorozatát. A rövid életű hősök tömegében akad egy – a film-
ben csak „Magyarnak” nevezett (Kozák András alakította) – fiatalember, 
aki a kezdetektől az utolsó pillanatokig jelen van a filmben. Ugyanakkor 
a tájban elvesző szereplőkről készített sok totál és kistotál dominanciája, 
a mindenhol felbukkanó fehér nadrágok vagy félmeztelen testek látványa 
adta vizuális hasonlóság, a lelki ráhangolódást segítő premier plánok 
hiánya teljesen lehetetlenné tesz bármilyen egyéni azonosítást.

Jancsó filmjének időkeretei is sokkal elmosódottabbak. A Szegény-
legények történetmesélésében van néhány utalás az idő múlására, így 
például az éjszakai motozások és a nők – ők élelmet hoznak a foglyoknak 
– két, egymástól elkülönülő látogatása, továbbá egy erősen szuggesztív 
felvétel (besötétedés-kivilágosodás átmenete) a 25. és a 26. beállítás 
között, ami hosszú idő elteltére utal, valószínűleg arra, hogy eltelt egy 
egész éjszaka. A Csillagosok, katonák nem szolgál semmi effajta narratív 
iránymutatással, minthogy egyetlen szürkületet sem látunk a vásznon, 
és a történetben semmi sem utal az idő felgyorsult múlására. Másrészt 
van néhány váratlan térbeli, ugrásszerű vágás, mint például a repülő-
gépes támadást bemutató szekvencia (az 51–63. beállításig), amiket 
interpretálhatunk úgy, mint lehetséges jelentős kihagyásokat, amelyek 
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háborús filmben. Ezek a részletek azonban láthatólag kívül esnek Jan-
csó érdeklődésén, mivel igazából annak a problémának az elfogulatlan 
elemzése izgatja, hogy egy elvonatkoztatott, de közvetlenül erőszakos, 
történelmi pillanatban hogyan viselkedik az ember. 

A Hamu és gyémánt és a Csillagosok, katonák stilisztikai megformálá-
sa szigorúan kapcsolódik ahhoz, ahogyan a rendezők a jellemformálás 
kiemelten fontos funkcióját és módszerét látják – igaz, éppen ellenkező 
előjellel. Wajda határozottan lecsökkenti a beállítások átlagos hosszát, 
miközben növeli a beállítások számát, gyakorta és hangsúlyozottan hasz-
nálja a beállítás-ellenbeállítás szekvenciákat, különösképpen Macieknek 
és Krystynának a bárpult fölött folytatott beszélgetése során. Az az erős 
realizmus és a poétikus szürrealizmus, ami a Csatorna földfölötti, illetve 
földalatti részeit jellemezték, a Hamu és gyémántban átadja helyét a 
„földhözragadt” megjelenítésnek. A Hamu és gyémánt egészében véve 
realista: a fő helyszín, a hotel és annak különféle belső egységei (a férfi 
vécétől a bálteremig), miközben a fények sok jelenetben arra szolgálnak, 
hogy fokozzák a jelenetek érzelmi hatását és – néhány gondosan megvá-
logatott kellék segítségével – számos, intenzív, felejthetetlen, metaforikus 
vagy tisztán vallási szimbolikát teremtenek, melyek az évek során Wajda 
(és filmjei) védjegyeivé lettek.

Nem véletlen, hogy a film első képein a félreeső országúton álló kápol-
na tetején magasodó keresztet látunk. A kamera lebillen, hogy Maciek 
és Andrzej arcára ráközelítsen; a férfiak a fűben hevernek, és egy em-
berről beszélgetnek, akit az épülettől nem messze meg kell majd ölniük.  
A kompozíció mélységélességben készült, így hát láthatunk a háttérben 
egy kislányt, aki megpróbálja kinyitni a templom ajtaját. Majd közel megy 
a két férfihoz, és arra kéri őket, hogy segítsenek. A beállítás hosszú, a 
mozgás lassú. Békés, derűs nap valahol Lengyelországban; itt a háború 
borzalmai látszólag már messze távolodtak.

Hirtelen egy harmadik férfi azt kiáltja, hogy az autó közeledik, és ez-
után jön egy kétperces szekvencia a szovjet katonai dzsipben ülő két 
férfi véres lemészárlásáról. Két beállításnak különösen is szuggesztív a 
kompozíciója: a 9., amelyben a sofőr vérző feje annak az átlós vonalnak 
az alsó végét alkotja, amelynek másik végén, a kép felső sarkában a 
megfeszített Krisztus látható a kápolna falán, és a hidegvérű gyilkos, 
Andrzej arca van középen, mindhárom alak a térben rétegzett a nagy 
látószögű lencsék alkalmazásával. A második drámai beállítás azután 
látható, amikor Maciek, aki a templomajtóig követi a sebesült utast, két 
rövid sorozatot lő a férfi testébe (13. beállítás). A férfi kabátjának háta 
lángra kap, és a nyitott kápolnában a földre zuhan egy szent égő gyer-
tyákkal övezett szobra előtt.

Ez a film nyitó szekvenciája, és a művész azonnal szembesíti a nézőt 
a fő téma dichotómiájával – hit és értelem, ártatlanság és bűn, halál és 
újjászületés – rendkívül erőteljes és tisztán vizuális eszközöket alkal-
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a filmben. Egy nyolcvan másodperces totál azt mutatja, amikor Maciek 
és Krystyna elsétálnak a templom romjaihoz, és jövőjüket tervezgetik.  
A háttérből közelítő kicsiny alakjuk látványát Jézus szobra dominálja, ami 
a távoli háttérben függ fejjel lefelé (nagy látószögű kompozíció fény-ár-
nyék játékkal), és ugyanezen a beállításon belül a fiú jobbra mozdul el, és 
két nyitott koporsó előtt áll meg; ekkor szembe találja magát a korábban 
meggyilkolt két ártatlan munkás holttestével.

Ugyancsak figyelemre méltó Szczuka halála; a jelenet hátterét az éj-
szakai égen kibomló tűzijáték adja, továbbá a züllött városházi bankett 
végén játszott polonéz és egy titokzatos fehér ló a szálloda előtt. Szczuka 
pusztulását Maciek halála két képben is ellenpontozza: a fiú sebei átvér-
zik a fehér lepedőt, melyet maga köré teker, mikor a katonák elől rejtőzik, 
illetve hosszas agóniájának jelenete a városi szeméttelepen, ami egyben 
a film záró képsora is. Itt a kamera mozgása kevésbé érzékelhető, mint 
a Csatornában és gyakorta pragmatikus, mintsem stilisztikai okokból. 
Ugyanakkor a Hamu és gyémánt is bővelkedik aprólékosan kidolgozott 
totálokban (noha ezek sosem lépik túl a kétperces határt), amelyekben 
finom, de magabiztos kameramozgásokat láthatunk.

A Csillagosok, katonák első narratív beállítása (a filmben ez a negyedik 
beállítás, mivel az első háromnak, melyekbe a címsor beékelődik, nyil-
vánvalóan bevezető, allegorikus funkciója van) adja meg a film tempóját, 
stílusát és hangulatát. Két férfit látunk a folyó partján egy fegyveres 
összecsapásban, az egyik férfi a kamera előtt van, a másik távolabb a 
héttérben. Kaotikusan mozognak előre és hátra, időnként lövöldöznek, 
amit nem látunk, és a kamera lassan, de kitartóan követi mozgásukat. 
Ez a beállítás szélsőségesen nagy látószögű, de a jelenet első percé-
ben a néző figyelme az előtérben látható alakra fókuszál. A férfiak azzal 
a nyilvánvaló szándékkal közelítik meg a folyót, hogy átkeljenek rajta.  
A háttérben lévő férfi átér a másik partra, a hozzánk közelebb álló hezitál, 
majd a parton marad, és elbújik a bokrok közé. 

A kamera lencséje elfordul tőle, és ezzel automatikusan megváltozik a 
kompozíció tengelye: oldalsó állásból a látómező mélységébe kerül át.  
A szaladó ember látható pánikban menekül vissza, a víz felé; eltelik né-
hány másodperc, amíg egy lovascsoport tűnik fel a távolban, és a köze-
lednek a folyóhoz. A kamera mögül egy újabb lovas tűnik fel. A bekerített 
katonát bekergetik a vízbe. Egy lovas kozák ütlegelni kezdi, kihallgatja 
(ekkor tudjuk meg, hogy a fogoly magyar), és ad hoc agyonlövi, majd 
mindenki sebesen eltávozik, nem veszik észre, hogy egy másik ember 
a bokrok között rejtőzik. A túlélő előjön a rejtekhelyéről, és az ellenkező 
irányba fut, vagyis arrafelé, ahonnan eredetileg érkezett. Az egész jele-
net alatt a kamera lassan mozog jobbra és balra, s közben tapintatosan 
igazodik a karakter helyzetéhez.

Ez a beállítás három percig és tíz másodpercig tart, és tökéletesen 
megmutatja Jancsónak a filmben alkalmazott taktikáját, ami majd csak a 
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en) válik dominánssá. Jancsó totáljainak minden lényegi eleme megvan 
itt: a kamera egyszerű pályán mozog finoman és kecsesen, rendszerint 
egy kétméteres egyenes vonalon, mely időnként elkanyarodik; de ezt a 
hatást egy gyors svenkkel vagy egy előremozgó daruzással is el lehet 
érni, amelyhez oldalirányú követés társul.

Ugyanakkor azonban az a legfontosabb, hogy a kamera a vásznon 
látható téren kívül helyezkedik el, és ez a tény elsőbbséget biztosít a 
(gyakorta szélsőségesen) mélységi kompozíciónak, ahol a táj vagy egyes 
környezeti elemek különleges szerephez jutnak, ami felerősíti a „keretbe 
foglalt szerkesztés” hatását. A 44. beállítás tökéletes példája ennek. 
Négy perc és húsz másodpercnyi időtartama alatt (ez a film leghosszabb 
beállítása) a kamera stratégiai elhelyezése a kis tábori kórház oldalfala 
mögött különlegesen hatásossá teszi a minimális kameramozgásokat. 
A beállítás lágyan változtatja a mélységet, a közepesen nagy látószög a 
kamera sávjának bal oldaláról (a kunyhó mögött némi távolságban bok-
rok és más épületek zárják le a teret) a kórház falának kontraszt nélküli 
kompozíciójával középre helyeződik át, a nyitott tér extrém mélysége 
látható, ahogy a kamera mozgása jobbra véget ér (a folyó és a sztyeppe 
a kórház előtti területen).

A kamera csak néhány métert mozdul el jobb felé, hogy követhesse a 
történéseket, egy ideig egy helyben áll, továbbmegy, visszatér, megáll 
és elmozdul a kép bal széléig, ezáltal számos eltérő tablót készít anél-
kül, hogy a beállítást vágással megakasztaná. Ráadásul van néhány 
egyértelműen kaotikus (bár gyakorta körkörös) emberi mozgássor a 
kép keretein belül, majd a kamera mögül váratlanul előbukkan egy-egy 
figura. Jellemző továbbá a vásznon kívüli tér intenzív alkalmazása és 
a narratív információ késleltetése vagy éppen elhallgatása (ezt pedig 
a rendező azzal éri el, hogy a filmből teljes egészében hiányoznak az 
ellenbeállítások, s így a néző lemarad a szereplő helyzetértékelése mö-
gött). Mégsem szabad elfelejtenünk, hogy e dolgozatunkban tárgyalt két 
Jancsó-film még az elején áll annak a fejlődésnek, ahogyan a rendező 
kivételes, egyedi filmes stílusa kialakult, s ami majd érett formájában sok 
későbbi munkájában nyomon követhető, leginkább a Sirokkó (1969), a 
Még kér a nép (1971) és a Szerelmem, Elektra (1974) című filmekre 
gondolunk.

2. Implicit jelentésegység

Ha a Hamu és gyémánt látszólag semmiféle közös vonást nem mutat a 
Csillagosok, katonák stílusával és szerkezeti elemeivel, akkor máshol kell 
keresnünk azokat az értékeket és eszméket, melyek összekapcsolják e 
két történelmi filmet. A felszínén, a narratíva felől nézve valóban nincs 
közös vonásuk. Eltérő geopolitikai helyzetben játszódnak, és elsődleges 
mondandójuk is különbözik egymástól.
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szerkezetében, ami lehetővé teszi néhány érdekes következtetés extra-
polálását, igaz, nem a különbségek keresése, hanem az összehasonlítás 
révén: ez pedig a filmekben felbukkanó szereplői csoportok és egyének 
szélsőséges polarizációja. A dichotómia olyan dimenziókban jelenik meg 
(ezt mind a narratíva, mind a stilisztikai technika kiemeli), hogy végső 
hatásában az ellentétes erők látszólag felolvadnak meggyőződésükben, 
és inkább visszaverődő tükörképeknek látszanak, mintsem egyértelműen 
körülhatárolható ellenfeleknek.

Itt újra csak a sakkmetafora tűnik alkalmazhatónak. Minthogy a háború 
rituális támadás-ellentámadás játékká absztrahálódik és a lehetséges 
lépések szigorú rendszerévé egyszerűsödik, úgy tűnik, e metafora töké-
letesen működik, mint a filmekben szereplő aktív cselekvők tetteinek és 
motivációinak implicit kerete. Ez a polarizáció ott van Wajda filmjének cí-
mében (ami Cyprian Kamil Norwid egyik verséből való idézet) és Jancsó 
Miklós filmjének angol nyelvű címében (Vörösök és fehérek).

A Wajda filmjében emlegetett „hamu és gyémánt” nem egykönnyen 
konkretizálható, mivel – a Jancsó filmjében szereplő színekkel ellentét-
ben – erőteljes értékfogalmat hordoznak, és ez a film jelentését komp-
lexszé és ellentmondásossá teszi. Míg Jancsót nem érdekli a szemben 
álló felek politikai és történeti megítélése, Wajda nyitva hagyja kérdést, 
mivel az egyértelmű válasz nyilvánvalóan csak torzult leegyszerűsítés 
lenne. „Kik is vagyunk mi?” – kérdezi Krystyna, miután a kiégett templom 
falán lévő költeményt elolvasta. „Te – egészen biztosan gyémánt” – 
válaszolja Maciek, és válasza teljes mértékben egybeesik romantikus 
elragadtatásával, ugyanakkor e film által felvetett valódi problémára is 
rámutat. Mindkét partizán, Maciek és Andrzej is gyémántok, hiszen ők 
az 1920-as években született „lengyel ifjúság színe-virága” (mint azt 
Wajda első játékfilmje is ábrázolja), akik legszebb éveiket áldozták azért 
a Lengyelországért, amely gyermekkori emlékeikben élt. Ugyanakkor 
ők már hamuvá is lettek, hiszen a képzeletükben élő Lengyelország 
elveszett ügy ebben a sajátos történelmi pillanatban. Így mindkettő 
olyan ábránddal hal meg, ami csak kihunyó parázs, de már nem tűz; 
az egyik pusztulását látjuk a vásznon a történet végén, a másikét nem 
látjuk, de tudjuk, hogy szükségszerűen bekövetkezik: az erdőbe megy, 
hogy a lázadók egy csoportjának parancsnoka legyen, mert a korábbi 
parancsnok harcban elesett.

A Hamu és gyémánt összes szereplőjét jellemző fent vázolt belső 
konfliktus legjobban egy rövidke kihallgatási jelenetben mutatkozik 
meg; bekerítenek egy partizáncsoportot, amiben Szczuka fia is harcol 
(az egyenlet így lesz tökéletes). Amikor a kommunista tiszt megkérdezi 
a fiútól, mit csinált a varsói felkelés idején, a fiú vontatottan így vála-
szol: „Németeket lőttem”. „És most lengyelekre vadászol” – vádolja a 
tiszt. A fiú egy pillanatnyi szünet után azt mondja: „És maguk, uram? 
Verébre?”



K
u

lt
ú

r
a

14
0 Az erőteljes igazság ebben a pillanatban derül ki. Mindkét oldalon len-

gyelekre lőnek, egymást ölik, vagyis önmagukat, az erőszak soha véget 
nem érő rituáléjában, és pontosan ez az, amit a „vörösök és fehérek” is 
tesznek az ügybe vetett mély meggyőződésükben, elveszve a történelmi 
folyamatban, amelyet belülről lehetetlen kifürkészni; a végzet sakktáblá-
ján szereplő gyámoltalan parasztok ők.

(Fordította: Baráth Katalin)

(Forrás: Krzysztof Rucinski: Two men against history A comparative 
analysis films by Miklós Jancsó and Andrzej Wajda. Kinoeye, Vol 3, Issue 
3, 17 Feb 2003. http://www.kinoeye.org/03/03/rucinski03.php [letöltés: 
2014-03-15.])

Kivégzésre váró meztelenre vetkőztetett zsidó nők és férfiak valahol Ukrajnában. 
A holokauszt eseményei – a magyar „közreműködők” tipikus perspektívája…  
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1BARTA TAMÁS

Magyar néptáncmozgalom a korai időkben 
– társadalmi ideológia  

vagy nemzeti művészet?

Néptáncmozgalom a világ számos országában létezik, és általában 
elmondható, hogy a legtöbb helyen fontos eleme a tágabb közösségi 
(nemzeti, illetve etnikai) identitás őrzésének. (Ahogyan ez általában 
minden folklórmozgalomról elmondható.) A magyar néptáncmozgalom, 
nem is csak a táncok látványossága miatt lett világhíres, hanem a 
táncházmódszer miatt. Ez azt jelenti, hogy a paraszti táncok „művelése” 
nemcsak színpadon folyik, hanem viszonylag kötetlen formában, közös-
ségi táncalkalmakon, táncházakon is. Ilyen formában a parasztság mint 
osztály eltűnése után is tömegméretekben él, gyakorlása korántsem csak 
az együttesek tagjainak ügye, hanem a társadalom széles rétegeié. Ez 
a táncházmódszer az, ami az UNESCO Szellemi Világörökség része 
lett 2011-ben.

A magyar táncházmozgalom abban a formájában, ahogyan ma ismer-
jük az 1970-es években indult útjára (konkrét jelképes dátumnak 1972. 
május 6-át szokták megjelölni, így történt, hogy a Mozgalom 2012-ben 
negyvenedik „születésnapját” ünnepelte). Ennek történetéről számos 
könyv, elemzés, visszaemlékezés jelent már meg.1 Ha a mozgalom szel-
lemi gyökereit keressük, akkor azonban érdemes az emlegetett negyven 
évnél korábbi időkre is visszatekinteni.

A néptáncot és a népzenét elsődleges jelentésében úgy határozhatjuk 
meg, mint a parasztság táncát és zenéjét. Azaz, mint egy társadalmi 
réteg kultúrájának egyik elemét. (Nemzeti jelkép, mint látni fogjuk, csak 
később lesz belőle.)

Erdei Ferenc sokat idézett megállapítása szerint a paraszti kultúra 
három legfontosabb jellemzője az, hogy 1. elemi, 2. közösségi és 3. 
általános.2

1. Elemi, azt jelenti, hogy viszonylag korlátozott eszközrendszerrel dol-
gozik, egyszerűen helyzetéből adódóan. („Innen páratlan mértéktartása 
és arányossága.” – teszi hozzá Bibó István.3) Ehhez tartozik az is, hogy 
ezt a kulturális közeget az ember nem választja: beleszületik.

2. A közösségi arra vonatkozik, hogy a paraszti kultúra konkrét termékei 
általában egy-egy szűk közösség (általában egy-egy faluközösség) kere-
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2 tében jelennek meg, illetve kapnak értelmet. Minden falunak megvannak 
a maga jellemző, dalai, táncai, díszítőművészete. Az ilyen közösségek 
viszonylag zártak, bár nem átjárhatatlanok, hatnak egymásra.

3. Az általános azt jelenti, hogy az adott közösség kulturális életében 
nincs külön közönség, és külön művészek. (Tánc esetében: egy falusi 
táncmulatságon nincs színpad, a közösség minden tagja saját szóra-
koztatására táncol.)

Mi marad e közül a három jellemző közül, ha megpróbáljuk a paraszti 
kultúrát eredeti közegéből kiszakítva művelni? Az elemi jelleg biztos nem. 
Ha belegondolunk, a mai világban a paraszti kultúra művelése választás 
kérdése: a mai táncházmozgalomban az ember nem azért táncol ilyen 
jellegű táncokat, mert más lehetősége nincs a szórakozásra, hanem mert 
ez a fajta zene és mozgásforma tetszik neki, ezt választja a mai kultúra 
számtalan szubkultúrája közül.

Nem marad meg a népművészet közösségi jellege sem: aki ma nép-
tánccal, illetve népzenével kezd foglalkozni, az általában nem csak egy 
falu vagy egy vidék táncát, illetve zenéjét tanulja meg, ennélfogva viszont 
egy régió ilyenfajta kultúráját sem érzi hagyományos értelemben a sa-
játjának. Az általános jelleg is elvész, ha a néptáncot, illetve népzenét 
színpadra állítjuk, és elválasztjuk a közönséget az előadóktól. Igaz, a 
táncházmozgalomnak éppen ez a lényege, hogy visszahozza az általá-
nos szórakozást, hogy úgymond újra „lehozza a táncot a színpadról”.4 Azt 
azonban látni lehet, hogy a táncház mint szórakozási forma sem lenne 
ma ennyire elterjedt látványos színpadi bemutatók nélkül.

A népi mozgalom eredete

Milyen körülmények kellenek ahhoz, hogy egyáltalán kialakuljon egy-
fajta társadalmi igény, hogy a paraszti kultúrát ne csak a paraszti réteg 
művelje? „A néptánc-mozgalmat akkor és ott indítják, ahol a néptánc 
már kezd feledésbe merülni” – fogalmazza meg axiómaként Vitányi 
Iván.5 Németh László valamivel líraiabban, egyszersmind keményebben 
fogalmaz: „Egy érett kort, lejárt sorsú embercsoportot, mielőtt eltűnik, 
szépen kifejezni: művészi munkának hálásabb lehet, mint a gondolko-
dást új csírákkal beoltani. […] Nálunk a paraszti kultúra jutott most el 
a teremtő haldoklás korszakába. […] Hogy ami elmúlik, mint élet, mint 
alkotás hasson múlhatatlan.”6 Amellett, hogy a néprajzi gyűjtések hirtelen 
megugrásában szerepet játszott az értékek eltűnése feletti kétségbe-
esés, a néptáncmozgalom, illetve általában a folklórmozgalom megin-
dulásának egy fontosabb feltétele is van: az, hogy az alávetett rétegek 
kultúrája iránt más társadalmi rétegekben is meglegyen az érdeklődés. 
Tehát a folklórizmus kötődik egyfajta közéleti demokratizálódáshoz, 
liberalizálódáshoz és a polgárosodás egyben a modern nemzettudat 
kialakulásához is.
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3Magyarországon, ahol viszonylag széles volt a szegény, „hétszilva-
fás”, illetve csaknem paraszti sorban élő nemesek rétege, kezdetben 
valószínűleg nem vált szét annyira élesen a (köz)nemesi és a paraszti 
kultúra. Az éles szétválást alighanem a „második jobbágyság” kialaku-
lása (valamint a köztes réteg, a „vitézlő rend”, a hajdúk, végvári katonák 
eltűnése) hozta meg, mert ekkor növekedett meg hirtelen a köznemesek 
és a jobbágyok közötti vagyoni, életmódbeli különbség is.

Közben azonban a felvilágosodás eszméivel Magyarországra is betör-
hetett valamiféle társadalmi szolidaritás gondolata. Ez a gondolat aztán 
a reformkorban lett igazán meghatározó. Ekkor kezdődtek az első igazi 
néprajzi gyűjtések, ekkor lett divat a „magas kultúrában” a népköltészet 
elemeit is felhasználni. 1848-ban bekövetkezett a jobbágyfelszabadítás, 
ami egyenjogúsította, a nemzet részévé tette a parasztokat. 1867 után, 
(részben azért, mert az 1848-ban megindított reformfolyamatokat nem 
fejlesztették tovább, részben megint csak a kapitalizálódás nyomában 
meginduló polgárosodás természetes folyamatának következtében) ismét 
a paraszti és a „magas”, „középosztályi” művelődés közötti különbségek 
megnövekedése figyelhető meg. Nem véletlen, hogy a paraszti kultúra 
iránti érdeklődés következő nagy hullámai megint csak látványos válság-
periódusokhoz kötődnek. Az első hullám a XX. század eleje (az 1890-es 
évek agrárszocialista mozgalmai és az 1905-ös közjogi válság után), 
erre az időszakra esnek Vikár Béla, Lajtha László, Bartók Béla és Kodály 
Zoltán népzenei gyűjtései és feldolgozásai. A másik a trianoni sokk utáni 
időszak, amikor szükségessé vált a „nemzet” fogalmának újradefiniálása. 
Ekkor kezdődött a népi írók mozgalma is.

Míg a reformkorban a parasztságot övező érdeklődés elsődleges 
tárgya a népköltészet volt, addig a két világháború között egyre inkább 
előtérbe került a zene és a tánc is. Arra hogy hogyan lehet az ilyen ha-
gyományokat továbbadni, többféle elképzelés is született. Megvizsgálva 
pedig ezeket, már a kortársak is úgy látták, hogy a különböző formák, 
direkt vagy indirekt módon a magyar társadalomfejlődésről alkotott eltérő 
koncepciókat rejtenek.

A népi írók kétségei

Alapvetően háromféle hozzáállás figyelhető meg azok részéről, akiket 
élénken foglalkoztatott a parasztság élete és kultúrája. Az első alap-
vetően szkeptikus a népművészet továbbéltethetőségével kapcsolat-
ban. Fent már szó volt arról, milyen megállapításokra jutott a paraszti 
kultúrával kapcsolatban Erdei Ferenc. Erdei a paraszti életet részben 
azonosítja a jobbágystátusszal, azaz a szigorú hierarchiában való 
alávetettséggel. Szerinte tehát a paraszt legfőbb törekvése az, hogy 
polgárosodjon, azaz a feudális alávetettségből kitörjön. Ennek egyik 
lehetséges útja, hogy elhagyja a falut, ez azonban csak az egyén útja; 
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4 és az egész réteg problémáit nem oldja meg. A parasztság kollektíven 
úgy törhet ki leszorított helyzetéből, ha a parasztok (egy földosztás ré-
vén) saját vagyonnal (földbirtokkal) rendelkező, magukat és családjukat 
eltartani képes gazdálkodóvá válnak. De akár egyénileg próbál kijutni 
reménytelen helyzetéből a paraszt, akár kollektíven, mindkét folyamat 
az eredeti paraszti (falu)közösségek felbomlását, a szoros kötelékek 
fellazulását vonja maga után. Felvetődik, hogy fennmaradhat-e az ilyen 
közösségek felbomlása után az általuk létrehozott elemi, közösségi és 
általános paraszti kultúra.

„Kérdés az is, hogy parasztkultúránk minden íze nincs-e annyira egy 
szoros és alávetett helyzethez kötve, hogy attól elszakítva már nem is 
lehet eleven? Márpedig ha csak avval a paraszthelyzettel jár együtt, 
amiben eddig volt részünk, akkor mindent akarunk inkább, mint ilyet 
föltámasztani vagy tovább éltetni.” –írta a Parasztok című 1938-ban 
megjelent könyvében.7

Erdei szerint tehát, egy új, nyitottabb életforma elérésével maga a 
paraszt-polgár sem feltétlenül fog ragaszkodni ősi kultúrájához, hanem 
inkább az általa „magasabbrendűnek”, előkelőbbnek látott városi kultú-
rához fog közelíteni. A paraszti polgárosodás ilyen jelenségeire Németh 
László is utalt az 1943-as balatonszárszói Magyar Élet-táboron elmondott 
beszédében:

„Ugyanakkor a parasztság városra ömlése és városiasodása s tovább-
folyik. Ezt a tüneményt sokan mély szomorúsággal nézik. Sajnálják a pa-
rasztságról lehulló népviseletet, eliszonyodnak a szájára került slágeren, 
majmolt városias szokásain. Ez azonban a néprajzos és a kultúrtörténész 
bánata. A parasztság számára ez feltörés, haladás, kikapaszkodás egy 
olyan életmódból, amelyet ázsiai paraszt-mezőgazdaságunk tart fenn az 
ország nagy részében.”8

Ugyanitt mesélte el tapasztalatait Somogyi Imre, a kor ismert népmű-
velője és amatőr néprajzi gyűjtője is, aki gyűjtés közben arról faggatta 
paraszti adatközlőit, milyen érzéseket, gondolatokat idéz fel bennük az 
adott dal.

„És csodálatos: hasonló életformákat élő embereknél az ismert régi 
nóta hasonló emlékeket ébresztett, s ezek csak a legritkább esetben 
voltak valamilyen kapcsolatban a dalban elmondott történéssel. Éspedig: 
a parasztemberben az ősi dalok éneklése abból az ősi életformából jut-
tatott eszükbe valamit, amelyik nekik mindig nyomorúságot, gyalázatot, 
keserűséget okozott. Abból az életformából, amelyből olyan sok szá-
zezren menekültek Amerikába, olyan sok százezren ipari munkásnak, 
napszámosnak a városokba, olyan sok ezren csendőrnek, rendőrnek, 
fináncnak, postásnak, és olyan sok ezren értelmiségi diáknak. Mind-
egyiknél kivétel nélkül menekülés volt az elviselhetetlen életformából az 
emberibb életformába.”9

Erdei kétségeit legjobb barátja, Bibó István is osztotta, vagy inkább 
átvette. Igaz, némileg talán óvatosabban fogalmazott Erdeinél:
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5„Mindazok, akik a parasztságot romantikusan szemlélik, úgy képze-
lik, hogy egy parasztmozgalomtól elválaszthatatlan a parasztkultúra, a 
népdalok, népi táncok, népviselet és népszokások őrzése és ápolása. 
Ha azonban egyszer felismertük, hogy a parasztállapot úgy, ahogyan 
történetileg kialakult, társadalom alatti, szolgálatra szorított, a termelés 
és a munka kötöttségeiből semmi kitekintést nem engedő állapot, akkor 
a parasztkultúra összes jelenségeivel szemben először is azt a kérdést 
kell felvetnünk, hogy vajon nincsenek-e ehhez az életformához elválaszt-
hatatlanul hozzákapcsolva.”10

Ugyanebben az írásában felhívta a figyelmet arra az elméletre, amely 
szerint a legszínpompásabb viseletek nem is mindig a leggazdagabb, 
hanem sokszor éppen a fejlődésben megrekedt, szegényebb vidékekről 
származnak, mert egyrészt a színes ünneplők némi kompenzációt is je-
lentenek a szegénységért, másrészt az alkotó energiák kitörését. (Ez az 
a jelenség, amit Szabó Zoltán, a másik híres népi író „cifra nyomorúság-
nak” nevezett, híres könyvében.11) Csak egy lépés innen, hogy mindezt 
a táncra is vonatkoztassuk.

Bibó mindehhez még hozzáteszi:
„Tudni kell, hogy a központi kérdés nem a parasztkultúra fenntartása, 

hanem a parasztság teljes mértékű emberi felemelkedése. Ha akad 
valaki, aki ennek a felemelkedésnek a mozgatójává teszi a parasztkul-
túra egyes javainak a magas kultúra szintjére való emelését, ez nagyon 
örvendetes dolog; ha mások arra igyekeznek, hogy a parasztkultúra 
elemeit a felemelkedés rázkódtatásaitól megkímélve az utókor számára 
megőrizzék, ehhez joguk van; de aki felemelkedést a parasztkultúra 
megőrzése érdekében, közvetve vagy közvetlenül akárcsak egy nappal 
is késleltetni akarja, az ellenség!”12

Bibónak ez az írása egyébként már 1945 után keletkezett, amikor a 
néptáncmozgalom nagyon fellendült és a néptánc tényleg népszerű szó-
rakozási formává vált, nemcsak a paraszti származású fiatalok körében. 
Ezt írása végén Bibó is mint pozitív jelenséget értékelte. Maga Erdei is, 
korábban megfogalmazott kétségei ellenére inkább támogatni igyekezett 
a néptáncmozgalmat ebben az időben. (Szerepe lehetett ebben akár az 
öccsének, Erdei Sándornak is, aki az egyik népszerű táncegyüttes, a 
Muharay Együttes citerása volt.)

Ugyanakkor a „klasszikus” népi írók közül nem mindenki osztotta ezeket 
a kétségeket. A régi paraszti közösségekre alapozott népi demokráciát13 
megfogalmazó Veres Péter mindig biztos volt abban, hogy a népzenét és 
néptáncot megváltozott körülmények között is fenn lehet tartani.14

A Gyöngyösbokréta

A néptánchoz és paraszti kultúrához való másik értelmiségi attitűdöt 
jeleníti meg a Gyöngyösbokréta-mozgalom. Ennek lényege az volt, hogy 
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6 egy-egy falu lakóiból a helybeli tanult emberek segítségével hagyomány-
őrző együtteseket szerveztek. Ezek az együttesek aztán a saját falujuk 
ünnepi viseletében felléptek egy-egy városi ünnepségen; színpadra 
vitték falujuk táncos hagyományait és népszokásait. A Gyöngyösbokréta 
legjelesebb alkalma minden évben az augusztus 20-ai budapesti ün-
nepség volt, amelyre az ország minden részéről eljöttek a mozgalom 
együttesei. Az első ilyen alkalom 1931-ben volt, ez tekinthető a moz-
galom indulásának.15 Az egész kezdeményezés ötlete Paulini Bélától a 
híres újságírótól származott, aki a mozgalom szervezését és irányítását 
később is igyekezett kezében tartani. (Paulini már korábban is lelkes híve 
volt a falusi amatőr színjátszás ösztönzésének: pár évvel korábban ő 
írta a Háry János című daljáték szövegkönyvét, Garay János Az obsitos 
című elbeszélő költeménye alapján. A darabot aztán Kodály Zoltán ma is 
ismert zenéjével falusi színjátszókkal mutatták be.) A mozgalom hamar 
kinőtte magát, az augusztus 20-ai seregszemle pár év múlva már több-
napos esemény lett, és egy mai néptáncfesztivál jellegét öltötte. Szerte 
az országban rengeteg együttes alakult és vallotta a Bokréta Szövetség 
tagjának magát. Sokszor híres néprajzkutatóktól (mint Györffy István 
vagy Gönyey Sándor) is kaptak segítséget, illetve tanácsokat egy-egy 
műsorhoz. Paulini 1945-ben halt meg, de a mozgalom újraindult a háború 
után, részben a Magyar Parasztszövetség és a Független Kisgazdapárt 
támogatásával, 1948 után azonban vége szakadt.16

A Gyöngyösbokréta sok támogatót tudhatott magáénak a korszak 
elitjéből is. Az ellenzék, és főleg a népi írók körében viszont heves 
viták zajlottak arról, hogy mennyire pozitív, illetve negatív jelenség a 
Gyöngyösbokréta felfutása. A Bokréta hívei elsősorban a mozgalom 
természetességét emelték ki, azt, hogy az előadások végre túllépnek 
a sokat szidott „népszínművek” sematikus, bárgyú parasztábrázolásán. 
Hiszen itt végre igazi parasztok éneklik és táncolják a saját népdalaikat 
és néptáncaikat.

„Csak a vezetők tartoznak az értelmiséghez, a »működő« tagok mind 
földművelők; a magyar Bokréta mozgalom tényleg a néppel művelteti a 
népművészetet. […] A magyar Bokréta-mozgalom valóra váltott mese. 
Keletiesen pompás csodák a legteljesebb nyugati kultúra közepette: 
»hétköznap nyugat, ünnepnap kelet« a ma már olyan nevezetes jelige” 
– írta Paulini Béla az 1937-ben kiadott Gyöngyösbokréta-album beve-
zetőjében.17

A mozgalom kritikusai (köztük a népi írók többsége) azonban éppen az 
egész mesterkéltségét vetették a szervezők szemére. Vagyis azt, hogy 
az élő népművészetből múzeumi tárgyat csinál, a parasztokat modoros 
színészkedésre kényszeríti, és a szervezők néha a látványosság ked-
véért kifejezetten eltérnek a népművészet autentikus formáitól.18 Másik 
vád volt, hogy a Gyöngyösbokréta alapvetően erősen felszínes képet 
mutat a magyar faluról: azt a téves képet sugallja a magyar elit felé, 
hogy a magyar parasztság alapvetően vidáman él; falvakban „minden 
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7rendben van”. Kifogásolhatónak tarthatták azt is, hogy Paulini bár kifelé 
(főleg a külföldiek felé) mint magyar nemzeti művészettel reprezentált 
a Gyöngyösbokréta-együttesekkel, befelé azonban mindenáron ra-
gaszkodott ahhoz, hogy a csoportokban csak parasztok lépjenek fel, és 
csak a saját falujuk, tájegységük táncával. „Ha egyszer a népnek végre 
újra öröme telik művészetében, akkor ezt az örömet illik meghagyni” és 
„Senki ija-fia a magyar paraszton kívül nem hivatott arra, hogy a hamisí-
tatlan magyar néptáncot képviselje” – mondta állítólag Paulini.19 Egyes 
írók és azok szemében, akik értelmiségiként vagy ipari munkásként 
éreztek kedvet a néptánc művelésére, ezt úgy is lehetett értelmezni, 
hogy a Gyöngyösbokréta szándékosan vagy éppen tudattalanul végül 
is mégiscsak a társadalmi különbségek megmerevítésére, illetve ennek 
reprezentációjára szolgál, hiszen szigorú határt húz parasztság és ér-
telmiség közé, pontosan felosztva a szerepeket a színpad és a nézőtér 
között.20 A népi írók pont az ilyen társadalmi különbségek csökkentését 
érezték feladatuknak,21 a Gyöngyösbokréta támogatásában pedig egy-
részt pótcselekvést, másrészt afféle patrimoniális pózt, vállon veregető 
lenézést láttak az elit részéről a parasztság felé, amely póztól nagyon 
idegenkedtek. Ezért van, hogy többen a későbbiekben is kicsit negatív 
felhanggal hivatkoznak a Gyöngyösbokrétára.22

Az igazság és a teljesség kedvéért mindenképpen meg kell említe-
nünk azt, hogy manapság, aki népzenével és néptánccal foglalkozik, az 
valószínűleg csak nélkülözhetetlen kincsként tekinthet azokra a filmekre 
és fényképekre, amelyek a Gyöngyösbokréta-mozgalom együtteseiről 
készültek. Sok falu és vidék esetében ma ezek jelentik a zenére, táncra 
és viseletekre vonatkozó legrégebbi és/vagy legautentikusabb forrásokat. 
Számos táncos és zenész egyéniség mozgása illetőleg zenéje éppen az 
ilyen felvételeken őrződött meg legkivehetőbben. Ennek ismeretében te-
hát elmondhatjuk, hogy a mai táncházmozgalom nagyon sokat köszönhet 
a Gyöngyösbokrétának.

A regöscserkészet

A harmadik attitűdöt a népzenével és néptánccal kapcsolatban a két 
világháború között, illetve a II. világháborút követő években azok jelentik, 
akik lehetségesnek gondolták, a parasztság, mint osztály problémáinak 
megoldását és egyidejűleg a paraszti művészeti hagyományok tovább-
éltetését is, akár a megváltozott életmód körülményei között is.

Sok értelmiségi fiatalra volt jellemző a két világháború között, hogy a 
parasztsággal eleve a népdalok szeretetének és a népzene iránti érdek-
lődésnek köszönhetően került kapcsolatba.

„A fiatalok között valóban kialakult egy olyan mozgalmi típus, amely 
egyszerre és egyaránt érdeklődött a népdal és az ország (elsősorban a 
parasztság) társadalmi helyzete iránt, egy-egy országjárás, táborozás 
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8 során a kétféle érdeklődés magától értetődően egyesült”23 – írta Vitányi 
Iván; aki maga is ezt az utat járta be: a Bartók Béla iránti rajongástól 
jutott el a népzene szeretetéhez, majd onnan a társadalomtudományok 
iránti érdeklődéshez.

Az ilyen népművészetet szerető, egyben szociálisan érzékeny fia-
talok először a regöscserkészetben nevelődtek ki. A regöscserkészet 
az 1920-as években kezdett szerveződni, elsősorban Karácsony 
Sándor kezdeményezésére.24 (Egyik mintája az 1895-ben induló, és 
az 1920-as években is működő német Wandervogel-mozgalom volt.25)  
A regöscserkészek a túrák mellett amatőr néprajzi gyűjtéseket szervez-
tek, „saját használatra” gyűjtöttek elsősorban népdalokat, később tán-
cokat is. És közben persze megismerkedtek a falu életével, mindennapi 
nehézségeivel. A regöscserkészek számára kiadott útmutató könyvecske, 
a Regös kalendárium írója, Morvay Péter valószínűleg nem véletlenül 
fogalmazott úgy, hogy írásából társadalmi üzenetet is ki lehessen olvasni:

„A mozgalmunkban eltöltött esztendők alatt kialakított cserkészlel-
kület, a teljesen átélt, vérré vált nemzeti kultúra s a regölés gyakorlati 
módszereiben való jártasság teszi a regöscserkészt alkalmassá arra, 
hogy a magyar dal, mese, tánc, játék varázsszereivel végbevigye a nagy 
varázslást: a széttagolt magyar társadalom összeregölését.”26

Tagadhatatlan, hogy a regösmozgalomnak (elsősorban szellemiségé-
nek) szintén nagy hatása volt a táncházmozgalomra. Regöscserkészként 
kezdte táncos pályafutását a híres koreográfus, Rábai Miklós, a 
táncházmozgalom későbbi emblematikus alakjai közül pedig Tímár 
Sándor, Martin György, Pesovár Ernő és Pesovár Ferenc.

Határon túli kezdeményezések

Kitérőként meg kell említeni, hogy a regöscserkészet nem csak a ma-
gyarországi magyarok körében létezett, igen elterjedté vált a határon 
túli magyarok között is. Elsősorban Csehszlovákiában, ahol a húszas 
években a magyar regöscserkész-csapatokból egy új ifjúsági mozgalom 
nőtt ki, Sarló néven.27 A Sarló később egyre inkább eltávolodott eredeti, 
öregcserkész-mozgalom jellegétől, és később a népfrontgondolat szószó-
lója lett. Deklarálta együttműködését a cseh, szlovák és német baloldali 
mozgalmakkal is. Legvégül, formális megszűnése után tagjainak nagy 
része a csehszlovákiai kommunisták táborában kötött ki.

Érdemes külön megemlékezni a Sarló egyik vezetőjéről, Balogh 
Edgárról. Ő 1906-ban Temesváron született, de mivel családja hamar 
Csehszlovákiába költözött át, a gimnáziumot Pozsonyban, az egyetemet 
pedig Prágában végezte. Ő is a regöscserkészek szokásos útját járta 
be: a népdal- és néptáncgyűjtések megszervezésétől vezetett az útja 
a szociográfiához és a társadalmi szolidaritás gondolatához.28 1935-
ben már ismert publicista és baloldali aktivista volt, amikor kiutasították 
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9Csehszlovákiából, rendezetlen állampolgárságára hivatkozva. Balogh 
Edgár ekkor visszatért Romániába, ahol egyből behívták katonának. 
Emlékiratai szerint a hadseregben olténiai bajtársaitól nemcsak a ro-
mán nyelvet tanulta meg, hanem táncaikat is.29 Leszerelése után a 
kolozsvári Korunk folyóirat munkatársa lett, amely a népfrontpolitika, 
a demokratikus összefogás és a nemzetiségek közötti együttműködés 
erdélyi szószólója volt. Balogh tehát ugyanazt folytatta Romániában 
is, mint a Sarló vezetőjeként. A népművészetet továbbra is eszköznek 
tekintette a nép (azaz a parasztság) megismeréséhez, de egyben egy 
majdani demokratikus átalakításhoz is. Ennek szellemében szervezte 
meg a Kolozsvári Bokréta-mozgalmat. Ez, bár nevében emlékeztetett a 
Gyöngyösbokrétára, attól eltérő koncepciót képviselt. Kolozsváron mint 
Erdély egyik központi nagyvárosában rengeteg faluról jövő fiatal ember 
dolgozott, munkásként, cselédként. Egy-egy falu fiataljai rendszeresen 
tartottak összejöveteleket, amelyeken táncra is sor került. Balogh Edgár 
azonban egy olyan bált akart rendezni, amelyen több falu fiataljait is 
összehozhatja, olyanokat, akik egyébként nem találkoznának, vagy ha 
találkoznának is, valószínűleg bizalmatlanok lennének egymás iránt. Az 
első ilyen táncalkalomra 1937 szeptemberében került sor a kolozsvári 
tiszti kaszinó épületében. Az eseményen Tordaszentlászlóról, Székről, 
Nyárádmagyarósról, Szászlónáról, Magyarfenesről, Györgyfalváról és 
Kolozsvár külvárosából, a Hóstátból érkezett fiatalok mutatták be egy-
másnak táncaikat, ünnepi viseletükbe öltözve. (Arról sehol nem találni 
adatot, hogy a zenészeket mindehhez honnan sikerült toborozni, pedig 
a felsorolt falvak eléggé eltérő zenei és táncos kultúrával rendelkeztek.) 
Az esemény igen sikeres volt, erről Balogh Edgár pár nappal később a 
Korunkban is beszámolt:

„Nyolcvannégy legény és leány mutatta be ősi néptáncait, hogy a mu-
latás örök emberi nyíltságában közelebb kerüljön egymáshoz városi és 
falusi, iparos és kisgazda, munkás és szolga. […] Mégsem volt ez afféle 
gyöngyösbokréta-cécó, idegenforgalmi látványosság. A színes párok 
egymásnak mutatták be táncaikat. […] Dolgozó magyarok a dolgozó 
magyaroknak.”30

Emlékirataiban, évekkel később még ékesebb szavakkal emlékezett 
meg az eseményről:

„Ilyesmi még nem volt: a cselédnép színes viseletében ide vonult fel, 
kezet fogtak, mint a sportmutatványok előtt a játékosok […], s nagy kört 
alakítva egymásnak mutatták be ősi táncrendjeiket. [...] A boldog fiatalok 
először léptek ki megalázott sorsuk rejtekéből s hívei maradtak a nép-
frontmozgalomnak.”31

Balogh Edgárt a felmerülő „vádakkal” szemben32 hangsúlyozta: a „meg-
tévesztő” név ellenére az esemény célja nem az „úri közönség” színpadi 
szórakoztatása volt, hanem alkalom teremtése a munkásoknak és cse-
lédeknek az ismerkedésre, egyben valamiféle harcos öntudat erősítése 
is bennük, hogy művészetükkel és munkájukkal értéket képviselnek. 
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0 Az esemény nem mellesleg afféle „reklámként” is szolgált a pár nappal 
később kezdődő, erdélyi írók (elsősorban Tamási Áron) által szervezett 
Marosvásárhelyi Találkozóra (amely hasonló jelentőségű esemény volt 
Erdélyben, mint a hat évvel későbbi Magyar Élet-tábor Balatonszárszón). 
A részt vevő táncosok emlékül még egy-egy könyvet is kaptak Tamási 
Áron és Balázs Ferenc könyveiből, valamint belépőjegyeket Kós Károly 
Budai Nagy Antal című színdarabjának bemutatójára.33

Ha úgy vesszük, tehát akár ez a kolozsvári esemény is tekinthető 
a táncházmozgalom korai előfutárának, amennyiben a paraszti élet-
módból kiszakadófélben lévő fiatalokat ösztönzött arra, hogy művészi 
hagyományaikat megváltozott életkörülményeik között se adják fel. 
Igaz, az elkövetkező időkben az eseménynek valahogyan nemigen lett 
nagyszabású folytatása.

Mindenesetre a fentiekből látszik, hogy mi lehetett a regöscserkészet, 
illetve az ennek nyomán meginduló háború előtti néptáncmozgalom 
lassanként megfogalmazódó ideológiája, illetve gondolatisága. Ezt talán 
nagyjából abban lehet összefoglalni, hogy a mozgalom ekkori lelkes 
résztvevőinek célja az volt, hogy a paraszti hagyományokat nemzeti 
művészetté tegyék, azaz több társadalmi réteg közös kincsévé, sőt 
az adott helyzetben: megbékélésük és összefogásuk eszközévé vagy 
legalábbis kifejezőjévé.34

A Muharay Együttes és ideológiája

Magyarországon a harmincas évek végén és a negyvenes évek elején 
kezdtek a korábban viszonylag kötetlenül működő, csak alkalmilag fel-
lépő regöscsapatok állandó kórusokká és táncegyüttesekké összeállni. 
A legnagyobb ilyen együttes keretét furcsa módon éppen a fiatalok 
militáris nevelését szolgáló, államilag irányított Levente-mozgalom adta. 
A Levente Együttes tagjai nagyrészt egykori regöscserkészek voltak, 
egyben olyan vallásos ifjúsági szervezetek tagjai, mint a KIE (Keresztyén 
Ifjak Egyesülete), a Soli Deo Gloria és az ennek a keretében szerveződő 
Kabay Márton Kör és Csipkés Kör.35 De már nemcsak gimnáziumi, főis-
kolai és egyetemi diákok kerültek be az együttesbe, hanem munkás-ifik 
is, elsősorban a Magyar Optikai Művek (MOM) dolgozói közül.36 A tagok 
tehát több helyről és társadalmi rétegből verbuválódtak.

Az együttes vezetője pedig 1940-ben Muharay Elemér lett, aki ka-
landos ifjúsága után Magyarországra visszatérve a harmincas években 
színészként és színházi rendezőként kereste a kenyerét. Paulinihoz 
hasonlóan megpróbálkozott a falusi amatőr színjátszás szervezésével (a 
Fóti Faluszínpad vezetője volt). A Levente Együttesből egy olyan csapatot 
akart csinálni, amely egyszerre ének-, tánc- és színjátszó együttes, amely 
komplexitásával megújíthatja a magyar színház formanyelvét. Muharay 
ugyanis a paraszti tánc továbbéltetésére azt látta a legjobb lehetőségnek, 
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1ha a néptánc mint mozgásművészeti forma a színházművészet eszkö-
zévé is válik.37 1945-ben az együttes (amelynek számos tagja az előző 
egy évben az antifasiszta ellenállási mozgalom tagjaként tevékenykedett) 
újjáalakult, de most már Népi Ének-, Tánc- és Játékegyüttes néven (a 
köznyelv azonban csak Muharay Együttesnek hívta). Az elkövetkezendő 
kétéves működése alatt rendkívül sokoldalú és intenzív munkát végzett, 
és elmondható, hogy nagy hatást tett az akkori ifjúságra, valóban motorja 
és úttörője volt az akkor fellendülő néptáncmozgalomnak.

Műsoraiban érdekes elegyét adta a hagyományőrzésnek és az avant-
gárd művészeteknek. Voltak tisztán néptáncos és tisztán énekes számaik 
(ez utóbbiakban népballadákat és Bartók-kórusműveket is előadtak), 
illetve olyan műsoraik, amelyekben egyaránt szerepet kapott a színját-
szás, a tánc és az egyéb mozgásművészeti formák is.38 (Igaz, ez utóbbi 
zenés színdarabok szinte kizárólag mesejátékok voltak. Az együttes 
feloszlásához 1947-ben valószínűleg az is hozzájárult, hogy a legtöbb 
tagnak elege lett a faluszínpadokat idéző „gyerekdarabokból”; komolyabb 
műfajok felé akartak továbblépni.) Emellett az együttes a háború után már 
rendezett olyan összejöveteleket is, ahol a maguk örömére, kötetlen for-
mában táncolták azokat a táncokat, amelyeket a színpadi előadásokhoz 
elsajátítottak,39 azaz mai értelemben vett „táncházakat”.40

Muharay egyébként elsősorban a színjátszó munkát vezette, a táncot 
Molnár István és a később inkább szobrászként híressé váló Szabó Iván 
oktatták, a zenei vezető Balla Péter népzenekutató volt. A tagságról is 
elmondható, hogy olyan elkötelezett fiatalok gyűltek itt össze, akiket a 
Muharay Együttes későbbi tevékenységükben is nagyban inspirált. Né-
hány példa: Benedek Árpádból híres színházi rendező, a kórust vezető 
Vass Lajosból hivatásos karvezető és zeneszerző lett, László-Bencsik 
Sándor (civilben szociológus) később is szervezett amatőr táncegyütte-
seket, Körtvélyes Géza táncesztétaként, az együttes furulyása, Béres 
Ferenc pedig népdalénekesként lett ismert. Néprajzkutatóként folytatta 
pályafutását Kaposi Edit és Pálfi Csaba, a fent idézett Gyöngyösbokré-
ta-tanulmány szerzője. Szintén az együttes tagja volt Jancsó Miklós, aki 
később tulajdonképpen filmjeiben próbálta megvalósítani azt a dinami-
kus táncos-mozgásművészeti koncepciót, amit Muharay a színházban 
elképzelt.41 Az együttes legfőbb krónikása és ideológusa azonban a 
már többször emlegetett Vitányi Iván lett.  Ő tulajdonképpen már akkor, 
húsz-huszonkét évesen egy egész filozófiát épített fel az együttes műkö-
dése és a közösség szervezése köré. (Pontosan ezt a filozófiát foglalta 
össze emlegetett Öt meg öt, az tizenhárom című memoárjában.) Ezt 
röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy az embernek szerinte kettős 
felszabadulásra van szüksége: egyrészt társadalmi felszabadulásra (az 
elnyomás és kizsákmányolás alól), amelynek eszköze a (nem feltétlenül 
véres) forradalom, másrészt egyéni felszabadulásra (saját személyes 
gátjai alól), amelynek eszköze az önművelés, adott esetben valamilyen 
művészeti tevékenység. Az egyéni felszabadulás akadályozhatja meg, 
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2 hogy az ember a társadalmi, kollektív felszabadulás során megszerzett 
egyéni hatalmával visszaéljen. Az egyéni felszabaduláshoz pedig jó se-
gítséget nyújthat valamilyen közös, másokkal együtt, kis közösségben 
végzett alkotótevékenység. Például néptánc, de a színjátszás is, éppen 
azért, mert ötvözi az individuális és a csapatban végzett alkotómunkát; 
egyéni felszabadultság-érzetet, egyben kis közösségeket hoz létre. Vi-
tányi gondolatrendszerét pánarchizmusnak nevezte el, amely (szemben 
a hatalomnélküliséget jelentő anarchizmussal) a hatalom szétosztását, 
mindenkiben jelenvalóságát jelenti.42

Vitányinak ez a fajta gondolatisága szerencsésen jutott érvényre 
Muharay Elemér együttesében, és szerencsésen találkozott annak gon-
dolatiságával. Muharaynak is megvolt ugyanis a maga filozófiája, amit a 
paraszti hagyományőrzés, illetve a hagyományok továbbfejleszthetősége 
és továbbfejlesztése köré épített, csak ő (szervezőkészsége ellenére) 
kevésbé tudta ezt olyan logikus gondolatmenetben megfogalmazni, mint 
Vitányi. „A paraszti népi kultúra felújítása számára modell volt és nem cél. 
Ideálja az általános demokratikus »cselekvő kultúra« volt, amelynek az 
egész társadalom a hordozója. A kultúrának olyan társadalmi szerkezete, 
amelyben mindenki aktív résztvevővé válik, persze más és másképpen, 
más és más mértékben. A legszélesebb körben, voltaképpen az egész 
társadalomban így alakul ki egy új népi kultúra, amely azonban már nem 
paraszti jellegű […] és mindenki formálhatja.”43 – írta Vitányi Muharayról.

Muharay ugyanezt így fogalmazta meg: „Az eddigiek összefoglalá-
sával megállapíthatjuk a minőségi ember ismertető jegyeit: A termelés 
módjához alkalmazkodó, lehető legmagasabb gazdasági és szellemi 
műveltség, a más osztályokétól semmiben el nem ütő társadalmi és 
politikai helyzet. És csak munkaviszonyaihoz igazodó magas színvonalú 
szellemi és testi lét.”44

Ez az egész gondolatrendszer tulajdonképpen nem áll messze Németh 
László „minőségszocializmusától”, illetve az önművelést középpontba 
helyező „osztályok nélküli értelmiségi társadalmától”, amiről Szárszón be-
szélt. Igaz, Németh az egyéni felszabadulást, a szuverén gondolkodóvá 
válást nem kötötte össze a társadalmi forradalommal. Mintha inkább úgy 
gondolta volna, hogy ha az a bizonyos önművelés nagy tömegben zajlik, 
akkor az önmagában is valamiféle társadalmi fordulatot eredményezhet. 
Ez utóbbi (bár kimondatlan) gondolat a Vitányi- és Muharay-típusú len-
dületes forradalmár-ideológusoknak legalábbis utópisztikusnak tűnhetett.

Persze nem biztos, hogy mindezeket az együttes minden tagja ilyen 
mélységig végiggondolta, bár a Muharay Együttesről elmondható, hogy 
egy rendkívül intellektuális, gondolkodó csapat volt. Mindenesetre meg-
állapíthatjuk: ezek az elképzelések beleillettek az általános demokratizá-
lásnak, és a tömegek aktivizálásának abba a hangulatába, ami az 1945 
és 1948 közötti időszak ifjúsági mozgalmaira olyannyira jellemző volt. 
Muharayék a néptáncot is ennek a demokratizálásnak a szolgálatába 
kívánták állítani. Úgy gondolták, hogy ami az előző rendszerekben, a 
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3paraszti elnyomottság korában lehetett a szabadságvágynak valamiféle 
kétségbeesett kifejezése, az a demokráciában ugyanúgy kifejezője lehet 
a felszabadultság érzésének.

Érdekes módon az együttes válsága, majd felbomlása is pont egybe-
esett a négypárti koalíció válságával, a kommunisták és kisgazdák közötti 
ellentétek kiéleződésével, bár a visszaemlékezések szerint a felbomlás-
nak nem politikai, sokkal inkább művészeti-koncepcionális okai voltak.45

A népi kollégisták együttesei

A regöscserkészekhez hasonló művészeti, de tőlük különböző társadalmi 
indíttatással kezdték a hagyományőrzést a népi kollégisták és a népfő-
iskolások. Ugyanis míg a cserkészek általában középosztálybeli fiatalok 
voltak, addig a másik két csoport tagjai a parasztok gyermekei közül 
kerültek ki. A népfőiskolák célja elsősorban művelt és a mezőgazdaság 
legmodernebb módszereit ismerő parasztok, gazdálkodók képzése volt 
pár hónapos tanfolyamokon; a későbbi népi kollégiumok viszont értelmi-
ségieket képeztek a paraszti származású fiatalokból.

Az 1930-as években egyre több népfőiskolai tanfolyam szerveződött 
az országban. Ezeknek a létrehozásában is fontos szerepet töltöttek be 
a különböző vallásos ifjúsági szervezetek: a KIE, a Soli Deo Gloria és a 
KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete).46 
A negyvenes években az ilyen alkalmakon itt-ott már táncokkal is fog-
lalkozni kezdtek.

Még látványosabb eredményre vezetett azonban a Györffy-kollégisták 
együttesének megszervezése. A Györffy István Kollégium tekinthető a 
népi kollégiumok ősének. Eredeti célja volt, hogy vidékről a fővárosba 
kerülő tehetséges szegény, elsősorban paraszti származású egyetemis-
táknak biztosítson olcsó lakhelyet, illetve baráti és munkaközösséget. 
A kollégium 1939-ben alakult meg, akkor még Bolyai Kollégium néven. 
Fenntartója az egyetemi ifjúsági szervezetek „bajtársi egyesületeit” tömö-
rítő Turul Szövetség. A Bolyai Kollégiumban egy rendkívül összetartó, ön-
művelő és a társadalmi problémákra fogékony közösség alakult ki. Ez a 
közösség aztán nézeteit tekintve egyre inkább radikalizálódott (ahogyan 
akkor mondták: balra tolódott), egyre többen vallották a népfronteszme 
híveinek magukat, sokan pedig marxista társadalomtudományi irodalmat 
olvastak és keresték a kapcsolatot az illegális kommunistákkal is. A kollé-
giumi közösség több háborúellenes demonstráción és 1848-as történelmi 
személyiségek sírjainak koszorúzásán is részt vett, közösen különböző 
baloldali ifjúmunkás-szervezetekkel. A nem kollégista Turul-tagok egy 
részében ez szimpátiát váltott ki, azonban a Turul vezetőségével (amely 
nagyrészt az egyetemista korból rég kiöregedett, konzervatív, tekintélyel-
vű, antiszemita kormánypárti politikusokból állt) alapvetően szembeállítot-
ta a Bolyai-kollégistákat. A dolog végül is 1942-ben szakításhoz vezetett 
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4 a Bolyai és a Turul között. Így a kollégiumnak új mecénások után kellett 
néznie. Ezeket pedig jórészt a kormánypárt, a konzervatív Magyar Élet 
Pártja liberálisabb köreiben találta meg. Hamarosan összeállt egy Pártoló 
Testület, különböző illusztris közéleti személyiségekből. A testület élére 
Zsindely Ferenc, a MÉP képviselője és felesége, Tüdős Klára kerültek. 
Hozzájuk csatlakozott az általános tiszteletnek örvendő (semmilyen 
párthoz nem tartozó) tanár és pedagógiai író, Karácsony Sándor, akiről 
fent már volt szó az első regöscserkész csapatok szervezése kapcsán. 
A kollégium ekkor, 1942-ben vette fel a nem sokkal korábban elhunyt 
néprajzkutató, Györffy István nevét.47 Györffyt a kollégisták azért is 
tekintették mesterüknek, mert egyik szószólója volt a néphagyomány 
továbbéltetésének, a paraszti kultúra nemzeti kultúrává tételének.48  
A tagság új igazgatót is választott, Kardos László személyében, aki csak 
nem sokkal előtte szerzett diplomát magyar szakon, néprajz és szocio-
lógia szakon pedig még mindig egyetemi hallgató volt.49 Ő aztán remek 
diplomatának és szervezőnek bizonyult, úgy a kollégiumban, mint az 
ellenállási mozgalomban, majd 1946 és 1949 között a Népi Kollégiumok 
Országos Szövetsége élén. Tulajdonképpen már a kezdetektől sikerült 
elérnie, hogy a Pártoló Testület csak korlátozott mértékben szólhasson 
bele a közösség mindennapi életébe.

A Kollégium Pártoló Testületét valamiféle nem titkolt parasztromantika 
is vezette a paraszti származású fiatalok felkarolásában. Különösen 
igaz ez Tüdős Klárára, aki a két világháború közötti időszakban népi 
motívumokat is felhasználó ízléses ruhák tervezőjeként vált országszer-
te ismertté.50 (A Györffy-kollégistáknak egy különösen szép magyaros 
ünnepi egyenruhát tervezett, zsinóros atillával, Bocskai-sapkával és 
csizmával.) Valószínűleg az ő ösztönzésének is szerepe volt abban, 
hogy a kollégisták egy saját együttest, ahogyan akkor mondták „balla-
dacsoportot” alapítottak, amely az akkori regös és leventeegyüttesekhez 
hasonlóan ének- és táncegyüttes volt egyben. Táncot tanítani és koreog-
rafálni Molnár Istvánt hívták meg, aki nyilván épített a fiatalok otthonról 
hozott tudására is, de alapvetően saját művészi koncepcióit igyekezett 
megvalósítani a színpadon.

Molnár Istvánról érdemes külön is szót ejteni, mert nagyon fontos alakja 
lett a magyar néptáncmozgalomnak, különösen a negyvenes években. 
Sőt, életművének hatása máig is érezhető.

Molnár István 1908-ban született Kolozsváron. A bukaresti Testneve-
lési Főiskolát végezte el, 1936-ban szertornászként részt vett a berlini 
olimpián, akkor még Románia színeiben. Pár évvel később azonban 
már expresszionista balett-táncosként tűnt fel Párizsban, később Bu-
dapesten is. Hazatérve érdeklődni kezdett a néptánc iránt, hamarosan 
pedig ennek elsajátítása, gyűjtése és minél teljesebb továbbadása lett 
élete legfőbb célja. Elképesztő memóriája és fáradhatatlansága tették 
alkalmassá arra, hogy a táncokat ne csak megtanulni, hanem mozgás-
formák szerint rendszerezni és sikeresen tanítani is tudja. Az ő nevéhez 
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5fűződnek az első mozgóképes helyszíni táncgyűjtések (jórészt még 
némafilmen), de a magyar táncok tanításáról és mozgásformáik rend-
szerezéséről könyvet is írt, amelyben rajzokkal, és részletes leírásokkal 
igyekezett a táncokat megörökíteni.51 A KALOT és a Parasztszövetség 
támogatta gyűjtő és oktató tevékenységét, így hamarosan hírnévre tett 
szert a néptánc iránt érdeklődő fiatalok körében. Az oktatást a KALOT 
által szervezett népfőiskolákon kezdte, majd párhuzamosan több helyen 
folytatta, többek között a Levente Együttesben is, amelyet 1943-ban 
hagyott ott, Muharayval való ellentétei miatt. (Utóda a tánckar élén Sza-
bó Iván lett, mint arról már szó volt.)52 Ekkor már olyan népszerű volt, 
hogy alig győzött a rengeteg meghívásnak eleget tenni. Így már híres 
koreográfusként lett a Györffy Kollégium Balladacsoportjának vezetője. 
A háború után, mikor a néptánc, mint művészeti ág amúgy is egyre in-
kább felfutott, Molnár István is szinte népszerűségére csúcsára ért, az 
újonnan alakult együttesek kapkodtak utána, valóságos legenda lett és 
erre talán egy kicsit rá is játszott.

Molnár alkotói tevékenységére a jelek szerint (az eredeti mozgások mi-
nél pontosabb elsajátítása mellett) a néptánc eredeti funkcióján némileg 
túlmutató táncszínházi darabok, táncos „balladák” és férfias harci táncok 
is jellemzőek voltak.53 A néptánc nála valami misztikus, szent dologként 
jelenik meg, a tánchagyományokról való elmélkedéseiben pedig sokszor 
hangsúlyozza a tánc magyar, nemzeti jellegét; nem pedig a paraszti létből 
vezeti le az egész eredetét. A későbbi időkben Molnár István kidolgozott 
egy ötfokozatú mozgáskultúra-fejlesztő rendszert, amely az alapmozgá-
sok és készségek (az egyensúlyérzék, a ritmusérzék, stb.) fejlesztésével 
többféle tánc elsajátításához jó alapokat adhat. Ez a nemzetközi hírű 
Molnár-technika.54

Visszatérve a Györffy Kollégiumhoz: a kollégisták ének- és táncegyüt-
tese 1942. november 16-án tartotta első nagyszabású balladaestjét a 
budapesti Városi Színházban.55 (Mivel a Györffyben akkor még csak 
fiúk laktak, a lányokat más egyetemi hallgatók közül toborozták. A visz-
szaemlékezések szerint ekkor már egy jelentős külső női baráti köre is 
volt a Kollégiumnak.) A „balladázás” azért is jól jött, mert hírnevet és új 
támogatókat szerzett a Kollégiumnak. Hamarosan külföldre is eljutott az 
együttes: 1942-ben Olaszországban, 1943-ban pedig Finnországban 
és Németországban „turnéztak”. Ez utóbbi fellépés különösen furcsa 
helyzetet teremtett: a kollégistáknak, akik otthon eddig több ellenzéki 
tüntetésen is részt vettek (közösen szociáldemokrata és kommunista 
munkásifikkel), és hamarosan háborúellenes röpcédulákat is terjeszteni 
kezdtek, Weimarban pont egy olyan találkozón kellett fellépniük, amely a 
tengelyhatalmak népeinek szövetségét és fegyverbarátságát volt hivatva 
demonstrálni. A résztvevő, Sipos Gyula feljegyzései szerint azonban a 
balladatáncosok könnyen túlléptek ezen az ellentmondáson. Útjukat ta-
pasztalatgyűjtésnek, izgalmas kalandnak tekintették.56 Hazatérve pedig 
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6 minden gond nélkül újra bekapcsolódtak az egyre veszélyesebbé váló 
illegális háborúellenes munkába.

1944 nyarától a Györffy Kollégium tagjai a fegyveres ellenállás előké-
szítésében, majd komolyabb fegyveres akciókban is részt vettek. Harci 
szervezetük a Nemzeti Ellenállás Diákmozgalma volt. (Ugyanebben az 
időben Muharay Elemér titkos futárszolgálatot szervezett a maga együtte-
sének tagjaiból a különböző ellenálló csoportok közötti kapcsolattartásra.)

A háború után a Györffy Kollégium közössége hamar újra összeállt, 
az egykori és az új tagok részt vettek az újjáépítésben, valamint a népi 
mozgalom fő céljának tekintett földosztás kivitelezésében. (Legtöbben a 
Nemzeti Parasztpárt és a Magyar Kommunista Párt színeiben.) Majd új 
kollégiumokat kezdtek alapítani egy új, demokratikusabb magyar értelmi-
ség kialakítását akarják segíteni. 1946. július 10-én az „anyakollégium” 
tanévzáró ünnepélyén kimondták a Népi Kollégiumok Országos Szövet-
ségének (Nékosznak) megalakulását.57 Elnöke Gyenes Antal (mellesleg 
egykor szintén a balladaegyüttes tagja), de gyakorlati vezetője most is 
inkább Kardos László volt.

A Györffy minden szempontból mintaként szolgált a Nékosz többi 
tagkollégiumának. A vidéki kollégiumok igazgatói sok esetben éppen 
volt Györffy-kollégisták lettek, akik egyformán fontosnak tartották a 
társadalmi és a művészeti érdeklődés kialakítását. Így aztán a Györffy 
Balladacsoportja is mintája lett a további népi kollégista együtteseknek 
szerte az országban. Ha nem is elvárás, de mindenesetre trend volt, hogy 
minden kollégiumnak legyen a színjátszókör és a sportkörök mellett saját 
néptáncegyüttese is. A Nékosz központi vezetősége igyekezett figyelem-
mel követni a néptánccsoportok működését. A szövetség 1947/1948-as 
tanévre készített munkatervében külön pontként szerepel a néptáncos 
instruktorok képzése a vidéki tagkollégiumok számára.58

Hamarosan a különböző népi kollégista együttesek legjobb tagjaiból 
megalakult a Nékosz Központi Táncegyüttese, amely reprezentatív 
feladatokat is ellátott. Fellépett Magyarország képviseletében 1947-ben 
Prágában, az első Világifjúsági Találkozón, majd 1948-ban Franciaorszá-
got, Finnországot és Lengyelországot járták be. Bár az együttessel az 
alapítóknak eredetileg hosszabb távú céljaik is voltak, 1948 őszén felsőbb 
nyomásra mégis fel kellett oszlatniuk.59 Egyébként ebben az együttesben 
folytatta a táncot az 1947-ben megszűnt Muharay Együttes számos tagja 
is (többek között Benedek Árpád, Pálfi Csaba, Vitányi Iván és Szabó 
Iván is, tánckarvezetőként). Szintén a Nékosz kezdeményezése volt 
egy hivatásos táncművészeket és karvezetőket képző külön kollégium, 
a Kodály Zoltán Tánc- és Kórusművészeti Kollégium létrehozása is, 1948 
januárjában. Ennek igazgatója megint csak az egykori „balladatáncos”, 
Gyenes Antal lett. Azonban ez sem volt hosszú életű: egy évig sem 
hagyták működni.60
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7Virágkor és hanyatlás?

1945 és 1948 között a néptánc, mint szórakozási forma népszerűsége 
elképesztő mértékben megnőtt. Az egész országban egyre több együttes 
alakult. Persze ez a pár év általában véve is virágkora volt az önszervező 
közösségeknek, különösen az ifjúsági szervezeteknek. Ennek oka való-
színűleg az „újjáépítés láza” lehetett: a fiatalok nagy tömegben érezték 
úgy, hogy szükség van a munkájukra, hogy rajtuk is múlik, milyen lesz az 
új, demokratikus ország arculata. Az eddig elnyomott parasztság művé-
szetének felkarolása pedig nagyon jól beleillett az új, koalíciós hatalom 
önreprezentációjába. A résztvevő, Vitányi Iván azt írja:

„A néptáncmozgalmat nem felülről hozták létre, hanem a felszabadulás 
egyenes következményeként kapott széles lendületet, a pártok és állami 
szervezetek támogatása azonban sokat jelentett kibontakozásában.”61 
Ugyanő ugyanebben a könyvében 500 körülire becsüli az országban 
ebben a pár évben működő együttesek számát, ami kicsit magas szám-
nak tűnhet.62

A támogatásban a politikai pártok közül (természetesen) a Nemzeti 
Parasztpárt járt az élen, amely még politikai programjába is belevette a 
népi kultúra támogatását:

„A magyar népi műveltség forrásaiból kell megújítani nemzeti kul-
túránkat! A magyar társadalom torz történeti fejlődésének következ-
ménye, hogy műveltségünk jó része nem tekinthető magyar nemzeti 
műveltségnek. Egy részében idegen szellemű magas kultúra, más 
részében megrekedt népi népkultúra. Ez a kettősség jellemezte eddig 
közműveltségünket. Egységes nemzeti műveltség nélkül nincs nemzeti 
öntudat. Ezért akarjuk megújítani magas műveltségünket a népi kultúra 
forrásaiból.”63

(A stílus, de a mondanivaló is azt sejteti, hogy a programnak ezt a 
mondatát Veres Péter fogalmazta meg.) Érdekes megfigyelni, hogy eb-
ben a szövegben is keverednek a nemzeti (magyar-idegen ellentét) és 
a társadalmi (paraszti-úri ellentét) kérdések felvetései.

A néptáncélet szervezésében elsősorban az ifjúsági szervezetek kap-
tak fontos szerepet. A Nékoszon kívül például a hivatalosan pártfüggetlen 
(de a gyakorlatban egy idő után kommunista többségűvé váló) Magyar 
Demokratikus Ifjúsági Szövetség (Madisz) és az ebből kiváló, pártokhoz 
kötődő, de kezdetben együttműködő ifjúsági szervezetek: a Független 
Ifjúsági Szövetség (FISz), a Népi Ifjúsági Szövetség (NISz) és a Polgári 
Demokrata Ifjúság (PDI). Egyedül a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozga-
lom (SzIM) mutatkozott ezen a téren kevéssé aktívnak (ami nem jelenti 
azt, hogy SzIM-tagok közül ne lettek volna sokan az együttesek tagjai). 
Lelkes szervezők voltak viszont az egyéb, pártfüggetlen ifjúsági szerve-
zetek: a Magyar Cserkész Szövetség, a MEFESz (Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Egyesületek Szövetsége) valamint ez időben is a különböző 
vallásos szervezetek: a KALOT, a KIE és a Soli Deo Gloria. Továbbá az 
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8 egyéb kulturális szervezetek, mint a Szabadművelődési Tanács vagy a 
Szabadszínjátszók Szövetsége.

Tehát mint láttuk mindennek az együttesek számának megugrása 
volt a következménye. Minden kulturális eseménynek elengedhetetlen 
kelléke lett a néptáncos műsor, a színvonal azonban sokféle lehetett. Az 
elsődleges cél az volt, hogy mindenütt legyen együttes, ahol még élő 
néptáncot is lehet találni.

A hazai táncélet kiemelkedő eseménye volt 1948. április 11–12-én Gyu-
lán, a táncegyüttesek nagy országos seregszemléje. Ez verseny is volt 
egyben, a mai nagy néptáncfesztiválokhoz hasonlóan. Az első díjat egy 
nagy meglepetés-csapat, a békéscsabai Batsányi Táncegyüttes szerezte 
meg, amelyet a magát egyszerű kémiatanárból szinte autodidakta módon 
táncos-koreográfussá képző, energikus Rábai Miklós vezetett. Második 
helyen Molnár István akkori csapata, a Ruggyantaárugyár Együttese (rö-
videbben: Ruggyanta Együttes) végzett.64 Ez azonban sok szempontból 
egy nagy korszak utolsó nagy ünnepélye is volt: a következő években 
a néptáncmozgalom fokozatosan lassú hanyatlásnak indult. A politikai 
változások ugyanis a kultúrában is éreztették a hatásukat: a kialakuló 
pártállami diktatúra és az egykori szövetségeseit maga mellől lassanként 
„leszalámizó” hatalmi csoportosulás (a Kommunista Párt „moszkovita”, 
sztálinista szárnya, később a Magyar Dolgozók Pártjának vezetősége) 
nem támogatta az önszervező együtteseket. Hirtelen sok együttes fel-
oszlott, sokat összevontak egymással. Az eddigi alulról szerveződés 
helyett a felülről irányítás lett a jellemző az élet minden területén. 1948-
ban feloszlott a Nékosz Együttes, 1949-ben pedig felszámolták magát a 
Nékoszt és a népi kollégiumokat is.

Mindennek ellenére a nagy alkotó tehetségeket továbbra is ellátták 
munkával. Rábai Miklós 1948-ban a MEFESz Együttes, majd 1950-ben 
az akkor alakuló Állami Népi Együttes vezetője lett, Molnár István pedig 
a SZOT (Szakszervezetek Országos Tanácsa) Táncegyüttesében, majd 
a Budapest Táncegyüttesben tevékenykedett tovább vezetőként.

Az ezt követő időszakról további kutatások lennének szükségesek.  
A közvélemény hajlamos az 1950 és 1972 közötti éveket a hanyatlás kor-
szakának látni, mikor az eredeti táncos értékek veszendőbe kezdtek men-
ni, és kötelező lett a „mojszejevista szovjet balett” mintájának követése.65

Az mindenesetre tény, hogy ebben az időszakban a néptáncmozgalom 
megszűnt tömegmozgalom lenni: a néptánc a színpadi együttesek 
tagjainak kiváltsága lett, eredeti formájában, táncos mulatságokban, 
bálokban sokáig nemigen bukkant fel újra, városokban legalábbis nem. 
A színpadon pedig kevésbé volt jellemző egy-egy vidék táncainak, vise-
leteinek bemutatása. Inkább a különböző vidékekről származó táncos 
egyéniségek kiemelt motívumait illesztették egymás mellé, és alkottak 
belőlük, elvont, művészi, ámbár látványos koreográfiákat. A színpadi 
viseletek is egyre inkább stilizáltak, túldíszítettek lettek, nem követték az 
eredeti ruhadarabok formáit és motívumkészleteit.
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9Még ha talán túlzás is a kort teljes hanyatlásnak tartani, az megkockáz-
tatható, hogy a színpadi „népi tánc” és az eredeti (autentikus) néptánc 
egy időre csaknem teljesen szétvált.

A Táncházmozgalom az 1970-es években és ma 

Az 1972 óta eltelt negyven év már viszonylag ismert történet. Kérdés, 
hogy úgy fogjuk-e fel, hogy a táncházmozgalom valami gyökeresen újat 
hozott az eddigiekhez képest, vagy csak visszatért a két világháború 
között induló első nagy néptáncmozgalom szempontjaihoz.

Az mindenesetre elmondható, hogy a táncházmozgalom születésében 
már szerepet játszott a hatvanas évek, a beatkorszak lázadása is.66  
A táncházak – ugyanúgy, mint a rockkoncertek – a hetvenes-nyolcvanas 
években éppen apolitikusságuk miatt lehettek ellenzéki találkozóhelyek.

Hogy mik voltak a mozgalom legfontosabb szempontjai, eredményei 
és céljai? Egyrészt az, hogy a színpadon kívüli tánccal a néptáncot újra 
szórakozássá, méghozzá tömegek szórakozásává tegye. Másrészt az 
autentika mindenek felett való tisztelete: a tánc technikájában újra fontos 
lett az eredeti paraszti adatközlők mozgásának minél pontosabb követé-
se. A harmadik éppen a kettő közötti kapcsolat megtalálása, azaz annak 
a(z elsőre akár paradoxonnak is tűnhető) tételnek a hangsúlyozása, 
hogy a tánc eredeti, kötetlen közösségi szórakozást és felszabadultsá-
got biztosító funkciójának átéléséhez első körben az autentikus minták 
minél pontosabb megismerése és lemásolása vezet.67 Az 1972. május 
6-ai első budapesti táncház jelszava, „zene és tánc úgy, mint Széken”68 
a maga egyszerűségében pont ezt fogalmazza meg. (A legendássá lett 
első alkalommal Szék falujának táncát táncolták és tanították a résztve-
vők, ennek a falunak a szóhasználatából származik a „táncház” kifeje-
zés is, a táncalkalmat és nem épületet jelentő értelmében.) A negyedik 
szempont, hogy a táncház újra közvetlenné kívánta tenni a kapcsolatot 
táncos és zenész között is, hogy folyamatosan interakcióban legyenek 
egymással. (Ez hatott aztán vissza az előadott népzenére-néptáncra is, 
olyan módon, hogy a zenekar a zenekari árokból visszakerült a táncosok 
mellé a színpadra, valamint kiment a divatból a néptáncosokat szimfo-
nikus zenekarral kísérni; az előadásnál is a kis létszámú és autentikus 
hangszereket használó banda lett az elfogadott.)

Annak, hogy ez a régi-új szórakozási forma ilyen sikeres legyen és visz-
szahasson a színpadi táncra is, voltak azért bizonyos technikai feltételei 
is, amelyek a hetvenes évek elején (és azóta) sokkal inkább érvénye-
sülhettek, mint a negyvenes évek végén. Arra gondolok, hogy a későbbi 
időkben a negyvenes évektől meginduló néprajzi gyűjtések, táncos filmek 
sokkal szélesebb körben hozzáférhetővé válhattak, mint közvetlenül a 
II. világháború után. Amellett, hogy egyre több zenész tanulta meg az 
autentikus paraszti játékmódot, lassan kialakultak annak a feltételei is, 
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0 hogy minden próbateremben legyen magnó, megkönnyítve a próbát, 
később pedig legyen videolejátszó, hogy minden táncos közvetlenül is 
láthassa az eredeti gyűjtéseket, a paraszti adatközlők mozdulatait, hogy 
ne kelljen kizárólag a közvetítőre, a táncoktatóra hagyatkoznia, még 
akkor sem, ha az a táncoktató olyan bámulatos memóriájú egyéniség, 
mint Molnár István volt.

Ennek szomorú ellenpontjaként a hetvenes évekre lassan befejeződni 
látszott a hagyományos paraszti közösségek felbomlása. Magyarország 
falvaiban lehetett még egy-egy élő adatközlőt találni, aki alkalomadtán 
hajlandó volt a városból érkező fiataloknak zenés, táncos tudását átadni, 
de a tánc eredeti funkciójában, egy-egy mulatság részeként már nemigen 
élt. Annál inkább élt viszont Erdélyben. Ezért is alakulhatott úgy, hogy 
a táncházmozgalom nagyon Erdély-centrikus lett. Ma is az a jellemző, 
hogy a színpadon kívül, a táncházakon inkább erdélyi és moldvai magyar 
táncokat táncolnak a fiatalok, a „kis-magyarországi” vidékek táncai pedig 
inkább a színpadi előadásokban jelennek meg. (Ez alól az egyetlen ki-
vétel talán Szatmár vidéke). A táncházasok számára külön életstílus lett 
Erdélybe járni (tömegméretekben természetesen csak 1990 után); ma 
a legtöbb nyári népzenei és tánctábor Erdélyben kerül megrendezésre.

A táncházmozgalomról összességében az mondható el, hogy jelenleg 
egy városi szubkultúrának számít, amelynek megvannak a maga belső 
(paraszti világtól független) hagyományai, legendái, hősei. (Hasonló 
tendenciát figyelhetünk meg az 1945–1948 közötti néptáncmogalom 
esetében is, bármennyire is szerették hangsúlyozni a résztvevők, hogy 
céljuk tevékenységüket össznemzeti kinccsé tenni.) Mint az elején már 
utaltunk rá, az eredeti paraszti kultúra elemi és (kis)közösségi jellegét 
nem feltétlenül őrzi, az általános jelleget viszont legalábbis szándékában 
igen, vagyis a táncházi alkalmak funkciója éppen az, hogy lebontsák a 
közösségben az előadó és a közönség közötti válaszfalat. Ami viszont 
fontos különbség a negyvenes évekhez képest: ma nincs meg, úgymond, 
a táncok „társadalmi háttere”. A parasztság, mint osztály gyakorlatilag 
eltűnt, így nincs, ami feltétlenül emlékeztesse a résztvevőket a tánc 
paraszti eredetére, más szóval eredeti rétegkultúra voltára.69 További 
tendencia, hogy ma nincs meg az a komplex kulturális közeg sem, ami 
a hetvenes évek táncházmozgalmának hátterében olyan fontos volt. 
Vagyis a mai mozgalomnak nincs olyan szoros, kimutatható és követhető 
kapcsolata, illetve interakciója az irodalommal, a képzőművészettel, a 
filmművészettel.

Mindezek a tényezők pedig időnként hozzájárulhatnak bizonyos 
elszigetelődési és tudatzavaros jelenségek kialakulásához. Konkrétan 
ahhoz, hogy a résztvevők egy része hajlamos legyen megfeledkezni 
arról, hogy az a fajta kulturális hagyomány, amit ápol, eredendően nem 
nemzeti kultúra, nem is egy etnikum kultúrája,70 hanem egy társadalmi 
réteg kultúrája, amely a nemzeti kultúra részévé éppen azáltal válik, hogy 
más társadalmi rétegek is használni kezdik, azaz azáltal, hogy valameny-



Tö
r

Té
n

e
le

m
16

1nyire a társadalmi különbségek feszültségeinek feloldására is szolgál.71 
Az, hogy a hagyományos paraszti réteg eltűnésével a néptánc elveszti 
a társadalmi szolidaritást kifejező jellegét (ami olyannyira fontos volt a 
harmincas-negyvenes évek mozgalmában) valamennyire természetes 
folyamat is, de a néptáncmozgalom ilyen funkcióját mégsem kellene 
hagyni teljesen feledésbe merülni.

Mindezen zavaró tényezők ellenére a táncházmozgalom szerepét 
ma is pozitívan értékelhetjük. Kifelé fontos szerepe van a nemzeti ön-
reprezentációban, befelé pedig az önszervező, baráti kisközösségek 
létrejöttében.
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regöscserkészet Magyarországon sokkal elterjedtebb volt a protestáns, mint a 
katolikus diákok között.

36 Uo. 41.
37 Ilyen szempontból tehát némileg folytatni akarta azt a koncepciót, amit Paulini 

Béla Csupajátéka képviselt (lásd 25. jegyzet), de a hagyományőrzésről gyöke-
resen más elveket vallott Paulinival szemben.

38 Vitányi: Öt meg öt az tizenhárom 140., 152. Az együttes egyébként 1946. már-
cius 4-én tartotta nagyszabású bemutatkozó előadását a Nemzeti Színházban, 
amiről a legtöbb akkori napilap nagy lelkesedéssel számolt be.

39 Uo. 272.
40 Ez sem volt azért teljesen előzmény nélküli. Mint Maácz László írja a 

regöscserkész együttesekről: „A táncok választékát figyelve pedig a negyvenes 
évek elején és végén egyaránt feltűnt a hitelességigényű autentikus formák 
ápolása […], valamint az improvizáció is, vagyis az innen-onnan megismert 
tánclépések rögtönző, egyéni egybefűzése az önkifejezés, egyszersmind a 
látvány szolgálatában.” Maácz László: Néptánc a színpadon. In A színpadi tánc 
története Magyarországon. Szerk.: Dienes Gedeon és Fuchs Lívia. Budapest, 
Múzsák Közművelődési Kiadó, 1989, 263–309. (270.) Az improvizáció igényéből 
pedig úgy látszik egyenesen fakadt annak az igénye, hogy ezeket a táncokat 
ne csak színpadon használhassák.

41 Gondolok itt elsősorban a Fényes szelek című 1969-es és a Még kér a nép című 
1972-es filmjeire. Mindkettőben fontos szerepet kap a néptánc, és mindkettő-
ben valamiféle szabadságérzéssel, felszabadultsággal van összefüggésben. 
(Ráadásul az utóbbiban a táncházmozgalom „alapító atyáinak” tekintett Sebő 
Ferenc, Halmos Béla és Éri Péter is szerepeltek.)

42 Vitányi: Öt meg öt az tizenhárom 18., 310–311. (Mindez a legtöbb népi író el-
képzelésével is összevághatott, hiszen ők valószínűleg éppen ezt a nagyobb 
társadalmi aktivitásra, önkormányzatiságra épített rendszert értették „népi 
demokrácia” alatt.)
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4 43 Uo. 28.
44 Muharay: Hagyományunk, műveltségünk, életünk, 16.
45 Vitányi beszél egyfajta érezhető gondolkodásbeli különbségről az együttesen 

belül a „jelző nélküli népiek” (a Parasztszövetség és a Kisgazdapárt hívei), a 
„radikális népiek” (a Nemzeti Parasztpárt és a Népi Ifjúsági Szövetség hívei) 
és a „szocialista népiek” (a Kommunista Párt hívei, azon belül is a „népfrontos” 
irányvonal képviselői) között, de ennek hatása az együttes mindennapi életére 
szerinte csak mérsékelten volt. Vitányi: Öt meg öt az tizenhárom, 125.

46 Papp István: A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig. Népi tehetségek 
gondozása vagy tudatos elitnevelési kísérlet? Budapest, Napvilág Kiadó, 2008. 
97–98.

47 A Györffy Kollégium történetéről: Amikor a népi kollégiumokról vallanom kell. 
Kardos Lászlóval beszélget Tasi József. Budapest, Püski Kiadó, 2000; A fényes 
szelek nemzedéke. Népi kollégiumok 1939–1949. Szerk.: Kardos László. Bu-
dapest, Akadémiai Kiadó, 1978; Pataki Ferenc: A Nékosz-legenda. Budapest, 
Osiris Kiadó, 2005; Sipos Gyula: Akkor voltunk fiatalok. Emlékezés a Györffy-
kollégistákra. Szerk.: Sipos Gyuláné Kováts Zsuzsa. Budapest, Kossuth Könyv-
kiadó, 1981; Papp István: A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig. Népi 
tehetségek gondozása vagy tudatos elitnevelési kísérlet? Budapest, Napvilág 
Kiadó, 2008.

48 Nézeteit a hagyományőrzésről már említett könyvében foglalta össze: Györffy 
István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés.

49 Amikor a népi kollégiumokról vallanom kell, 55. 
50 Borus Judit: A modern magyar ruha megteremtője – Tüdős Klára. Rubicon, 

2011/12. 33–37.
51 Molnár István: Magyar tánchagyományok. Budapest, Magyar Élet Kiadó, 1947. 

Molnár ebben a könyvében még nem használta a táncok pontos lekottázását 
lehetővé tevő Lábán Rudolf-féle kinetográfiát, amelyet Lugossy Emma igyeke-
zett ebben az időben elterjeszteni. Lugossy Emma – Gönyey Sándor: Magyar 
népi táncok. Budapest, Budapest Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
1947.

52 Vitányi emlékirataiban érezhetően jóval nagyobb szimpátiával szól Szabó Iván-
ról, mint Molnár Istvánról, azt sugallva, hogy Molnár túláradó személyiségéhez 
képest Szabó viszonylag türelmesebb oktató volt, aki ösztönös pedagógiai 
érzékkel jóval nagyobb hangsúlyt fektetett arra, hogy tanítványai a paraszti 
adatközlők mozgásának minél teljesebb elsajátítása mellett a táncot élvezzék is, 
a koreográfiák mellett pedig improvizálni is tudjanak.  Vitányi: Öt meg öt az tizen-
három, 32., 188. Érdekes egyébként, hogy Muharay mindkét tánckarvezetője 
szobrász is volt. Igaz, Szabó számára ez hivatásszerű foglalkozás volt, Molnár 
viszont csak autodidakta műkedvelőként szobrászkodott, eszköznek tekintette 
ezt a tevékenységet az emberi test anatómiájának még jobb megismeréséhez.

53 Falvay Károly: Molnár István első alkotói periódusa. In Tánctudományi Tanul-
mányok 1978-1979, 339–370.

 Pesovár Ferenc: Molnár István és Veszprém. In Tánctudományi Tanulmányok 
1978–1979, 371–385.

54 Molnár István: Magyar tánctanulási rendszerem. Budapest, Népművelési Pro-
paganda Iroda, 1983. 

 Az utóbbi években ez a módszer újra divatba jön: Strack Orsolya: A Molnár-tech-
nika reneszánsza. Hasznosítható-e Molnár István rendszere a mai néptáncban? 
folkMAGazin, 2011/2. 12–13.
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555 Amikor a népi kollégiumokról vallanom kell, 38.
56 Sipos: Akkor voltunk fiatalok, 75–78.
57 Amikor a népi kollégiumokról vallanom kell, 108.
58 A NéKOSz-kultúrközpont munkaterve. (1947. szeptember.) In A valóság pe-

dagógiája. Közösségi nevelés a népi kollégiumokban. Szerk.: Pataki Ferenc. 
Budapest, Tankönyvkiadó, 1974, 207–212. (210.).

59 Vitányi: A magyar néptáncmozgalom története 1948-ig, 91.
60 Vitányi Iván: Önarckép – elvi keretben. Szellemi önéletrajz. Celldömölk, Pauz-

Westermann Könyvkiadó, 2007, 26.
61 Vitányi: A magyar néptáncmozgalom története 1948-ig, 78.
62 Uo. 79.
63 A Nemzeti Parasztpárt programjavaslata (1947. május). In Magyarországi 

pártprogramok 1944–1988. Szerk.: Balogh Sándor, Izsák Lajos. Budapest, 
ELTE-Eötvös Kiadó, 2004. 119–136.

64 Vitányi: A magyar néptáncmozgalom története 1948-ig, 79.
65 Érdekes írás az ötvenes évekből László-Bencsik Sándor gondolatébresztőnek 

szánt könyve: László-Bencsik Sándor: Egy tánccsoport útnak indul. Budapest, 
Zeneműkiadó Vállalat, 1955. A szerző ebben a műben is olyan elveket fogalmaz 
meg a hagyományok őrzéséről, autentikáról, a néprajzi gyűjtések fontosságá-
ról, illetve az eredeti tánc és a színpadi tánc kapcsolatáról, mint amilyeneket 
előtte Muharay, Vitányi vagy akár Molnár István, a későbbi időkben pedig a 
táncházmozgalom elindítói. Mégis, engedve a kor követelményének időről időre 
kénytelen egy-egy mondatban a „szovjet minta” elsőségét és Igor Mojszejev 
zsenialitását méltatni. Kérdés, hogy az ő esetében ez a ma már ellentmondá-
sosnak tűnő gondolatmenet milyen formákat hozott létre a színpadi alkotásban.

66 Ezt a szellemiséget, azt hiszem, hűen fejezik ki az alábbi két kötet írásai: Folklór 
és kulturális alternatívák. Szerk.: Niedermüller Péter és Zelnik József. Budapest, 
Népművelési Intézet, 1983; Nomád Nemzedék. Szerk.: Bodor Ferenc. Népmű-
velési Intézet, 1981.

67 Zelnik József szavaival: a mozgalom „kísérletet tett az öröm felszabadítására”. 
Zelnik József: A folyamatosság kísértése. In Nomád Nemzedék. Szerk.: Bodor 
Ferenc. Népművelési Intézet, 1981, 6–9.  Halmos Béla (az első budapesti 
táncházi zenekar prímása) szerint pedig: „ez egyben kemény munkát is jelent, 
hiszen a zene és a tánc csak hosszú, [...] tanulás, rendszeres [...] gyakorlás után 
válik szórakozássá, de úgy, hogy már az első megtanult dallam, az első lépések 
is örömet okoznak”. Halmos Béla: A táncházmozgalomról. In A betonon is kinő 
a fű. Tanulmányok a táncházmozgalomról. Szerk.: Sándor Ildikó. Budapest, 
Hagyományok Háza, 2006, 7–8.

68 A betonon is kinő a fű, 22.
69 A táncház ma „folyamatosan folklorizálódó folklórizmus”, amely „megterem-

tette saját hagyományozódását” – mondja Könczei Csongor, és hozzáteszi: 
„A kultúraőrzés, a ’folklórmentő elhivatottság’ felértékelte a táncház nevelő 
szerepét, kiemelte ’hasznosságát’. És ettől a ponttól a különböző ideológiai 
megkötöttségekig már csak egy lépés volt.” Könczei Csongor: A táncház kul-
turális paradoxonjai. Folkszemle, 2010. január. www.folkradio.hu/folkszemle/
konczei_tanchazkulturalisparadoxonjai (2014-03-15).

70 Feltűnő ellentmondás, hogy sokan a táncház „magyar nemzeti” jellegét hang-
súlyozzák (a szó etnonacionalista értelmében), miközben jól látható (és örven-
detes tendencia), hogy a táncházakban egyre népszerűbbek az erdélyi román, 
a színpadi előadásokban pedig a látványos szlovák táncok.
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6 71 Ezekre a tudatzavarokra a legélesebben megint csak Könczei Csongor 
(együttesvezető és a kolozsvári táncházi élet ismert szervezője) hívta fel a 
figyelmet: Könczei Csongor: Adjátok vissza…! „Magyaros” táncház? http://
welemeny.transindex.ro/?cikk=10124 (2014-03-15).

Csernyigov lakossága felakasztott partizánok holtteste előtt 1942-ben
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7FóRIS ÁKOS

Holokauszt a  
Nyugati Megszálló Csoport területén

Az Államvédelmi Hatóság Ügyészi Kirendeltségének 
jelentése Pápa Nándor és társai ügyében,  

1950. január 12.

A legutóbbi időkben az intellektuális és a politikai érdeklődés előterébe 
került a magyar megszálló csapatok részvétele a Szovjetunió területén 
véghezvitt náci népirtásban, amelyekről óriási mennyiségű szovjet ere-
deti dokumentum került napvilágra. A Magyarországon kibontakozott 
nemzeti méretű vita1 megmutatta, hogy a hazai levéltárak anyagait is 
érdemes ebbe a kutatási irányba elmélyíteni. Az alábbi dokumentumköz-
lés a kutatási irányra és persze magára a történeti jelenségre kívánja a 
figyelmet ráirányítani, amelynek nemzetpedagógiai szempontból is van 
komoly jelentősége. A kutatandó forrásanyagot jelentős mértékben a há-
borús bűnösök elleni népbírósági perek dokumentumai képezik, melyek 
egybevágnak a Rendkívüli Állami Bizottság által 1943 és 1947 között a 
Szovjetunióban összegyűjtött fentebb említett dokumentumokkal.

Az alább közölt forrás egy nyomozati jelentés, melyet sorozatos tömeg-
gyilkosságokkal kapcsolatban folytattak le a magyar hatóságok a háború 
után. A forrás közlését azért tekinthetjük fontosnak, mert bemutatja azt 
a szerteágazó szerepkört, melyet a magyar megszálló erők töltöttek be 
a Szovjetunióban.

Mikorra az ismertetett jelentés elkészült, már egy közel négyéves 
nyomozás eredményeit összegezték, mely során több mint 40 embert 
hallgattak meg a bűncselekményekkel kapcsolatban. A per 1950. március 
16-tól április 22-ig tartott. A 11 gyanúsított közül senki nem vallotta magát 
bűnösnek, de a per tényállását csupán Pápa Nándor ezredes, a zászlóalj 
parancsnoka vonta kétségbe, aki visszavonta vallomásait. 1950. április 
22-én a zászlóalj parancsnokát, Pápa Nándor ezredest halálra ítélték 
és 1950. szeptember 14-én kivégezték. A per maradék 10 gyanúsítottja 
közül kettőt felmentettek, a többi nyolc fő pedig 2 és 4 év közötti büntetést 
kapott, melyet a másodfokon enyhítettek.2

A háborús bűncselekményeket elkövető mezőtúri 49/II. zászlóalj a 
121. dandár 41. ezredének egyik zászlóaljaként került a szovjet hadmű-
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8 veleti területre 1941 októberében. Előbb Polonnoje3  körzetében láttak 
el megszálló feladatokat, majd miután 1942. február 2-án újabb területre 
terjesztette ki működését a 121. dandár (február 12-től könnyűhadosz-
tály), áthelyezték a 49/II. zászlóalj működési területét. Az új működési 
területet Gajszin községben jelölték ki, ahová a zászlóalj a menetét már-
cius 5-én kezdhette meg. Gajszinban a 49/II. zászlóalj a 37. gyalogezred 
kötelékébe tartozó, Pákh Miklós ezredes vezette 50/I zászlóaljat váltotta 
le, amely zászlóalj katonái több tömeggyilkosságban is részt vettek két 
magyar és egy szovjet per4 tanúsága szerint 1941 őszén. Későbbiekben 
a 49/II. zászlóaljat visszarendelték a 49. ezred alá.5

A forrás középpontjában hét, a magyar katonák közreműködésével 
történt tömeggyilkosság felderítése áll, melyekben a meggyilkoltak 
száma pontosan nem állapítható meg, de mindenesetre eléri legalább a 
2500-3000 főt. Az ismertetett tömeges kivégzések két típusra oszthatók.

A legtöbb áldozattal járó, a dokumentumban 1–6. sorszámmal jelölt 
kivégzések kifejezetten a zsidóság elpusztítására irányultak (a náci 
népirtás keretein belül német irányítás mellett). Jól megfigyelhető az a 
munkamegosztási szisztéma, mely a szovjet területeken végrehajtott 
holokausztot jellemezték. A Magyar Királyi Honvédség csapatait elsősor-
ban olyan szerepkörben találhatjuk, mint a Wehrmachtot. Az ismertetett 
jegyzőkönyv alapján is látható, hogy a munkamegosztás révén a magyar 
katonák feladata elsősorban a keret adása, esetleg infrastruktúra bizto-
sítása volt a gettók felszámolása során, a kiürített gettó átfésülése és a 
tömegsírok betemetése. A gettókból az emberek kihajtását általában uk-
rán policájok végezték, míg magukat a gyilkosságokat általában néhány 
német SS katona vagy ukrán milicista követte el. A magyar katonáknak 
nem csak közvetett módon tapadt vér a kezükhöz. Amint a közölt doku-
mentum is bizonyítja, a szökést megkísérlőkkel szemben kötelességük 
volt a keret tagjainak a fegyverüket használni. Más esetekben, ha a 
magyar katonákra bízták a tömegsírok befedését, a magyar katonák 
feladata volt az esetleg még élő áldozatok lelövése a betemetés során.

A zsidó lakosság megsemmisítésében való közreműködésre vonatko-
zó parancsok nem közvetlenül a magyar hadvezetés részéről érkeztek, 
hanem a németek részéről, akiknek alárendeltségében működtek a 
magyar megszálló csapatok. Maga a magyar hadvezetés ambivalens 
módon vett részt a zsidók megsemmisítésében. A Magyar Megszálló 
Csoportparancsnokság által 1941 októberében kiadott parancs szerint 
a „birodalomellenes törekvések és elemek (kommunisták, zsidók és ha-
sonlók) kinyomozása és leküzdése […] egyedül a biztonsági rendőrség 
és az SD (tisztogató osztagok) feladatát képzik”, s ezek tevékenységétől 
eltiltják a magyar katonákat.6 Ugyancsak felléptek több alkalommal is az 
ukránok zsidóellenes pogromjaival szemben. A Pápa Nándor és társai 
ügyében hozott bírósági ítélet pedig említ egy 1942 júliusában kiadott, 
a Megszállócsoport hiányos iratanyagában fel nem lelhető parancsot, 
amely kifejezetten megtiltotta a további részvételt a zsidóellenes ak-
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9ciókban.7 Megjegyzendő, hogy még ha létezett is az említett parancs, 
nagy gyakorlati értéke nem lehetett, hiszen az ukrajnai zsidóság döntő 
többségét 1942 közepére már megsemmisítették, mely különösen is igaz 
volt Vinnyica térségében.8 

Másfelől ugyanakkor a magyar katonai vezetés több rendelkezésben 
is hozzájárulását adta a zsidók megsemmisítéséhez. Ez alapvetően két 
módon történt. A zsidók legyilkolásának egyik módja az volt, hogy egy 
adott magyar alakulat magyar feljebbvalója hozzájárult ahhoz, hogy 
az alakulata a helyi német parancsnokság által elrendelt intézkedések 
végrehajtásában részt vegyen. Ennek a hozzájárulásnak az alapvető 
okát abban láthatjuk, hogy – mint említettem – a magyar megszálló 
alakulatok német alárendeltségben tevékenykedtek. Így például a 105. 
gyalogdandár 1942. februári bizalmas dandárparancsnoksági parancsa 
közli azt a német parancsot, ami a helyi zsidóság táborokba, gettókba 
való összegyűjtését írja elő.9 Ezentúl a magyar hadvezetés a helyi zsidó-
ságra mint „a közbiztonság legfőbb ellenségeire” tekintett, mivel „minden 
zsidó – nemre és korra való tekintet nélkül – a partizánokkal tart!”, amint 
a VKF 4. osztálya által a partizánháború tárgykörében kiadott segédlet 
szükségesnek tartja ezt megjegyezni. Ennek megfelelően a magyar 
hadsereg által széles körben – hadosztályonként 80-80 példányban – ki-
osztott10 segédanyag a következő konklúziót vonja le a helyi zsidósággal 
való bánásmód kapcsán: „a zsidókkal szemben semmiféle könyörületnek 
sincs helye!”11

Az ismertetett esetnek annyi a különlegessége, hogy Pápa Nándor 
zászlóalja nem volt alárendelve a gajszini német parancsnoknak, Hein-
rich Becher őrnagynak, hanem csupán egyéni megbeszélés alapján vett 
ebben részt. Viszont így is súlyos felelősség terheli a magyar hadveze-
tést, ugyanis amikor a németek „karhatalmi feladatok” ellátása céljából 
igénybe vettek magyar csapatokat, azokat a felettes magyar hatóságok 
tudtával és beleegyezésével tették. Emiatt indult eljárás 1951-ben a 49/
II. zászlóalj egykori felettesei, Pápay Alajos, a 41. ezred és Tarnay Béla, 
a 121. könnyűhadosztály parancsnoka ellen.

A hetedik, már a Brjanszki-erdőben elkövetett tömeges kivégzés a par-
tizánharc keretében a lakosság megfélemlítésére, illetve a civil lakosság 
legyilkolására irányult. Utóbbi tetteket több dolog is magyarázza. Mivel 
a magyar hadvezetés nem tudta kézre keríteni a partizánokat, sőt harc 
esetén gyakran alul is maradtak a gyengén felszerelt magyar megszálló 
alakulatok, a civil lakosság terrorizálása révén kívánták elérni a céljukat. 
Ez az elhatározás találkozott az otthonuktól több száz kilométerre lévő, a 
háborús körülményektől összezavarodott honvédek azon törekvéseivel, 
melyek egyrészt arra irányultak, hogy az őket ért partizántámadásokat 
valakiken megtorolják, másrészt, hogy lehetőség szerint veszteségek 
elszenvedése nélkül tudjanak felmutatni halott „partizánokat” a felsőbb 
hatóságok felé. A civil lakossággal szembeni fellépésre tág teret adott 
az a tény is, hogy a világháború alatt nem volt még szabályozva a 
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0 polgári lakossággal való bánásmód és érdemben büntetlenül lehetett 
efféle cselekedeteket elkövetni. Emellett a közölt dokumentum felhívja a 
figyelmet a magyarok megszálló tevékenységének egyéb aspektusaira 
is. A magyar hadseregnek a különböző hadifogolytáborok őrzésében 
betöltött szerepe máig feldolgozatlan a történetírásunkban. Gajszinban 
és környékén több táborban – így magában Gajszinban, Vinnyicában, 
Umányban – is magyar csapatok látták el a hadifogolytáborok őrzését.12 
Itt a magyar csapatok felelőssége nemcsak a forrásban tükröződő eset 
kapcsán állapítható meg, hanem a szélesebb kontextust figyelembe véve 
abban is, hogy e tevékenység illeszkedett a németek ama felfogásába, 
hogy a szovjet hadifoglyok jelentős részét 1941-ben éhhalálra ítélték.13 
Ugyancsak a megszállás jellegzetes elemét mutatja abban a két eset-
ben is, amikor nyilvános akasztást végeznek a megszálló hatóságok a 
civil lakosság megfélemlítésére. Az említett esetek aránytalan büntetési 
tételei, hogy például német katonasírok állítólagos meggyalázása miatt 
két embert kivégeztek, a megszállás jellemző vonásai voltak.

A nyomozó szervek a lefolytatott vizsgálat során nem tértek ki a civil 
lakossághoz való viszonyra, elsősorban a fosztogatás kérdéskörére.  
A magyar megszálló csapatok megmaradt parancsnoksági iratanyagának 
jelentős része épp a fosztogatások elleni parancsok kiadásáról szól, s 
ez a keleti fronton szolgáló katonák visszaemlékezéseinek is visszatérő 
momentuma. E tekintetben jellemző, hogy több mint 60 év távlatából is 
így emlékezett vissza egykori zászlóaljparancsnokára az alakulat egyik 
katonája, Vitális István: „Az biztos, hogy ő [(Pápa Nándor – F. Á.] nagyon 
jól érezte magát, hintóval hordozták, a tanítónő a szeretője volt, jól meg-
volt, nem csodálom, hogy még egy évet kint maradt.”14

Megállapítható, hogy a szakirodalom eddigi eredményeivel szem-
ben15 nem állja meg a helyét az olyan értékelés, mely szerint a Nyugati 
Megszálló Csoport alakulatai alapvetően, úgymond, békés megszálló 
politikát folytattak Kelet-Galíciában. Valójában aktívan részt vettek a 
holokauszt folyamatában. A holokauszt mellett a magyar megszálló 
tevékenység több szálon, így a civil lakosság elleni erőszakos fellépés, 
illetve a hadifogoly- és egyéb fogolytáborok felügyelete révén is szerve-
sen kapcsolódott ahhoz a náci megszálló politikához, mely a szovjet civil 
lakosság és a hadifoglyok ellen népirtó politikát folytatott. Tehát hamis 
az a beállítás, amely a magyar egységek háborús bűncselekményeit, 
a zsidóság kiirtását csak azokra a területekre próbálja „szűkíteni”, ahol 
partizánháború folyt.

*
Az események pontos rekonstrukciójának nehézsége a korabeli rendőri 
és bírósági szervek előtt sem volt ismeretlen. Amint a Pápa Nándor-
per ítéletében is megjegyzik: „az összes bizonyítékok egybevetése és 
gondos mérlegelése alapján is meglehetősen nehézségekbe ütközik a 
pontos tényállás megállapítása, különösen azért, mert azt a környéket, 
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1ahol a vád tárgyává tett cselekményeket elkövették, a kihallgatott tanúk 
túlnyomó többsége nem ismerte, de közelebbről nem ismerték ezeket 
a helységeket maguk a vádlottak sem.”16 Maga az eljárás elsősorban 
a cselekményeket kívánta bizonyítani, s nem azt, hogy pontosan hol s 
mikor történek az események, mert azzal tisztában voltak, hogy utóbbi 
megállapításánál kontrollforrások híján csupán az emberi emlékezetre 
hagyatkozhatnak, ami különösen problematikus akkor, amikor ott-tar-
tózkodásuk során sem ismerték pontosan a települések neveit. Amíg a 
Monasztiriscsében történtekre léteznek kontrollforrások,17 más esetekben 
ez nem áll fenn. Lehet, hogy a későbbi kutatások eredménnyel járnak,18 
de nem kizárt, hogy egyedüli források maradnak az 1949–1950-ben 
megszólaltatott katonák vallomásai a maguk pontatlanságával.

A jelentésben használt katonai szakkifejezések rövidítésének feloldá-
sa a dokumentum végén található. A felemlített településnevek helyes 
alakját és a rájuk vonatkozó legfontosabb adatokat a dokumentumban 
a település neveinek első megjelenésekor jegyzetben közlöm. A doku-
mentumot a mai helyesírás szabályai szerint közöljük a régies szóalakok 
megtartásával.

Jelentés

Államvédelmi Hatóság Ügyészi Kirendeltsége
Tárgy: Pápa Nándor és társai ügye.
Jelentés
Budapest, 1950. január 12.

[…]19

1946-ban Pápa Nándor és Kocsis Lajos lakásáról tömegkivégzéseket 
ábrázoló fényképfelvételek kerültek elő.20 E felvételek, melyek a nyo-
mozati anyagban 1-től 32-ig terjedő sorszámmal szerepelnek a szovjet 
hadműveleti területen készültek. Pápa Nándor a megszálló erőkhöz be-
osztott 49/a. honv. zlj. parancsnoka volt, Kocsis Lajos karp. őrmester mint 
zászlóaljírnok ugyanitt teljesített szolgálatot. Mindketten azt állították, 
hogy a náluk talált felvételeket ismerősöktől kapták és az azokon rögzített 
eseményekhez semmi közük nincs. 1946-ban nem lehetett a nyomozást 
tovább folytatni, mivel a 49/2. zlj. tisztikarának és legénységének túlnyo-
mó része még az ország területén kívül tartózkodott. 1948-ban hazatért 
szovjet fogságból Luczi István volt tényleges tiszt, aki mint zls. szolgált a 
49/2. zlj-nál. A fényképfelvételekre vonatkozóan részletes vallomást tett. 
Elismerte, hogy a felvételeket ő készítette 1942. év tavaszán Gajsin21 vá-
rosában és a város környékén, ahol akkor a 49/2. zlj. mint megszálló erő 
állomásozott, illetve tevékenykedet. Előadta, hogy a fényképfelvételek 
részint Gajsinban végrehajtott akasztásokról, részint a város környékén 
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2 végrehajtott tömegkivégzésekről készültek. E kivégzéseknek a Gajsin 
környéki falvak zsidó lakói estek áldozatul, a gyilkosságokat egy külön-
leges német alakulat tagjai hajtották végre Pápa Nándor zászlóaljának 
támogatásával. Elmondotta Luci [sic! – F. Á.], hogy két tömegkivégzést 
fényképezett le. Egyik alkalommal Magi András zls., ő maga és Kocsis 
karp.szkv. egy szakasszal vettek részt kb. 300 ember lemészárlásában. 
Feladatuk volt az áldozatokat a gettóból kihajtani, a kivégzés színhelyére 
kísérni, ott biztosító kordont alkotva meggátolni szökésüket, mialatt né-
met katonák a tömegsírnak szánt gödörbe a ruháiktól megfosztott embe-
reket tarkólövéssel meggyilkolták. A második általa fényképezett kivégzés 
Monasztircsi22 község kb. 1500 zsidó lakosának legyilkolása alkalmával 
készült, ahol a honvédeknek ugyancsak fenti feladatot kellett betölteniük, 
de itt majdnem az egész 49/2. zlj. kivonult és valamennyi fentebb felsorolt 
gyanúsított jelen volt, csupán Pápa Nándor jelenlétére nem emlékezett 
Luczi István. E második kivégzéssel kapcsolatban határozottan állította, 
hogy Pápa Nándor adott parancsot a zlj. közreműködésére.

[…]23

A vallomások alapján a történteket alábbiak szerint lehet rekonstruál-
ni. A 49/2. zlj., melynek Pápa Nándor alezr. volt a parancsnoka, 1941 
novemberében került ki szovjet hadműveleti területre. Vinnyicán,24 
Csudnovón25 és Poloneán26 keresztül menetelve 1942 márciusában a 
zlj. elérte Gajsin városát kb. 80. km-re Vinnyicától. Itt mint megszálló 
erő 1942. június közepéig tartózkodott. Pápa Nándor szoros barátsá-
got kötött Heinrich német őrnaggyal, a gajsini állomásparancsnokkal.27 
Ennek kezdeményezésére zászlóaljából különítményeket állított össze, 
és ezek csekélyebb számú német katonával együtt Gajsin környékén 
kiürítették a gettókat, legyilkolták a lakosságot. Megállapítható, hogy az 
említett fényképfelvételeken is rögzített két tömeggyilkosságon kívül még 
számos más ilyen tömegkivégzés zajlott le Gajsin vidékén. A kihallgatott 
személyek utalásai az időjárásra, a kivégzés helyszínére, terepviszo-
nyokra, áldozatok számára stb. bizonyos támpontokat szolgáltattak az 
egyes kivégzések egymástól való elhatárolásra. A vallomásokban alábbi 
kivégzésekről van szó:

1. 1942. április elején kb. 500 ember kivégzése Teplich28 községnél.  
A kivégzés színhelye egy teljesen fátlan legelőterület.

2. Kb. 500 ember kivégzése, a kivégzés színhelye egy mélyedésszerű 
teknő alakú rét, a kivégző gödör magasabban feküdt, mint az a mélye-
déses rész, ahol az áldozatokat várakoztatták, ez is 1942 áprilisában 
zajlott le.

3. Kivégzés 1942. április végén Miropol29 községnél. Szaniszló hdgy. 
vezetése alatt keskenyvágányú vasúton utazva érte el a különítmény az 
említett helységet. Kb. 200-500 főt behajtottak a községhez közel eső 
erdő egyik tisztására és ott legyilkolták őket.
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34. Kivégzés ugyancsak április folyamán, melyhez Szaniszló hdgy. veze-
tésével, de gyalogosan vonult ki kb. 30 honvéd, itt 100 embert végeztek 
ki ugyancsak erdőben.

5. 100–300 ember kivégzése április végén vagy május első napjaiban30 
a Magi András zls. által vezetett csoport közreműködésével, ezt ábrá-
zolják a I., XI., XII., XVI., XVII., XX., XXXII. számmal ellátott felvételek.

6. Monasztircsi kivégzés április végén, vagy május első napjaiban. 
Itt vett részt az egész zlj. az áldozatok száma meghaladta az ezret, 
ezt ábrázolják a II., III., IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVIII., XIX. és XXXI. 
számmal ellátott fényképek.

7. Egy kisebb szovjet község felgyújtása és lakóinak legyilkolása 1943. 
január hónapban. Ez már a Brjanszki körzetben31 történt, és eltérőleg a 
korábbi kivégzésektől, itt németek egyáltalán nem tevékenykedtek, Pápa 
Nándor önállóan szervezte meg a tömegmészárlást.

Feltehető, hogy még további tömeggyilkosságok is voltak. Egy tanú 
pl. Csudnovban 1942 márciusát megelőzően 7 ember, egy másik tanú 
ugyanitt 200 ember legyilkolásáról számolt be hallomás alapján. Baló 
szds. állítja, hogy miután ő 1942. év májusában szabadságon volt és 
kb. június közepe táján visszatért a hadműveleti területre, értesült, hogy 
Lipojivecben32 (ide vonult át a 49/2.zlj. Gajsinból) további kivégzések 
voltak. Elmondták neki, hogy két ilyen kivégzés történt. Az egyik a víz 
partján, úgy, hogy valamelyik áldozat úszva próbált menekülni, de az 
egyik honvéd agyonlőtte. Ezeket a kivégzéseket nem lehetett kellőkép-
pen konkretizálni és csak egy-egy tanú tesz róluk említést.

Emellett Gajsinban és Gajsin környékén számos, az áldozatok számát 
tekintve kisebb méretű, gyilkosságot vagy bűntényt követtek el a 49/2. 
zlj. beosztottjai.

1. Szabó Ignác volt hdgy. vallja, hogy 1942 márciusában a zlj. emberei 
30 túszt vezettek fel Gajsin határába és kihirdették, hogy valamennyiüket 
agyonlövik, ha az a személy, aki a gajsini hadifogolytáborban33 szer-
vezkedést indított a foglyok között nem jelentkezik önként. Az utolsó 
pillanatban akadt egy jelentkező, akit a németek átvettek.

2. 1942 áprilisában német katonasírok állítólagos meggyalázása 
miatt felakasztottak Gajsinban két embert, ehhez az egész zlj. kivonul, 
a kivégzés előtt Pápa beszédet mond, a kivégzés után díszmenet kö-
vetkezik.

3. 1942 májusában Bankó szds. és Szellner zls. egy különítménnyel 
partizánvadászatra indulnak. Három férfi és egy női fogollyal térnek 
vissza, átadják őket a németeknek és a következő napon a három férfit 
Gajsin főterén felakasztják, a női foglyot agyonlövik. Ezenkívül Gajsin 
környéki falvakban számos razziát hajtott végre a zlj., ilyenkor össze-
szedték a „gyanús” elemeket és átadták őket a németeknek.34 Az így 
elhurcolt emberek sorsa bizonytalan, vagy kényszermunkára vitték őket, 
vagy ezeket is kivégezték. Szabó Ignác volt hdgy. részletesen leír egy 
ilyen razziát, amely Mihajlovka35 községben zajlott le. Az igazoltatásokba 
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4 belefolyt itt a jelen lévő Pápa alezr. is és a falu lakosságából csak itt 50 
embert hurcoltak el.

A nyomozás során tisztázni lehetett a fentebb felsorolt 7 tömegkivégzés 
vérlázító részleteit.

Az első ún. teplichi kivégzésről Ádám József, Szolják Pál, Szokolai 
Ferenc és Lehoczki János tanúk vallanak. Előadásuk szerint ennél a 
kivégzésnél Pápa Nándor, Gajzágó szds. Antal János, Szabó Ignác, 
Magi András, Újlaki Nagy Tibor voltak jelen a zlj. tisztjei közül. A zlj. belső 
szolgálatra ki nem jelölt, különböző századokból összeválogatott kb. 100 
főnyi legénysége között egy kora áprilisi napon lőszert osztottak szét. 
Hajnalban rumot kaptak és német tehergépkocsikra kellett felszállniuk. 
Kb. 30 km-es út után érkeztek Teplich községhez, a községtől bizonyos 
fokig elkülönítve épült gettórészt körülvették és kb. 1000 embert hajtottak 
ki az előtte fekvő füves területre. Itt Pápa Nándor közreműködésével iga-
zoltatások is történtek, majd a honvédek gyűrűjébe zárt tömeget tovább 
hajtották a legelőn, kb. 2 kilométert. Egy teljesen fátlan, füves részen volt 
megásva a hatalmas kivégzőgödör. Ezt egy újból megalakított kordonnal 
a honvédek körülzárták. Lehoczki János elmondja, hogy parancs sze-
rint csőre kellett tölteniük a puskát és úgy szólt az utasítás, ha valaki a 
zsidók közül kifut a körből, agyon kell lőni. Aki egy méterre közeledik  
a kordonhoz, azt le kell szúrni. A tömegben asszonyok, idős emberek és 
több száz gyerek volt. Ezeket a jelen lévő kisszámú német katona és az 
ukrán milicisták állandóan ütlegelték. A kivégzőgödör előtt mindenkinek 
le kellett vetkőzni, a tömegben borzalmas jelenetek játszódtak le. Visz-
szaemlékezik Lehoczki János egy férfira, aki szeme láttára megőszült. 
Volt olyan asszony is, aki után, mikor a gödörbe kergették, három gyerek 
futott. A kivégzőgödörben a már legyilkoltak hulláira kellett a következő 
csoportba tartozó áldozatoknak ráfeküdniük, míg csak az árok színültig 
meg nem telt hullákkal. A német katonák gumiruhában, gumikesztyűben, 
géppisztollyal folytatták a tömegmészárlást. Lehoczki János a látványtól 
rosszul lett és rumot töltöttek bele, így térítették magához.

A fentebb kettes számmal jelzett kivégzés Antal János és dr. Hunyadi 
Sándor vallomásai alapján volt konkretizálható, ők ennek a kivégzésnek 
a színhelyét úgy írják le, mint egy teknőszerű, hatalmas mélyedést, mely-
nek a végében egy, a lejtős falba vágott gödörhöz vezették fel az áldoza-
tokat. Dr. Hunyadi és Antal János egybehangzóan írják le azt a terepet és 
valószínűleg itt történt, hogy a kivégzéshez kiterelt kb. 500 áldozat egyike 
leköpte Gajzágó századost. Erről Antal János, de más tisztek is hallottak 
(pl. Luci [sic!], aki nem volt jelen). Ennél a kivégzésnél kétségkívül jelen 
voltak: Pápa Nándor, dr. Hunyadi Sándor, és Antal János.

Balogh József tanú Miropol községet jelöli meg, mint a harmadik ki-
végzés színhelyét. A különítmény ide keskenyvágányú vasúton érkezett.  
A községből több száz embert hajtottak ki a kb. 3 km-re fekvő erdőbe, itt 
az erdő egyik tisztásán történt a legyilkolásuk. Szaniszló hdgy., aki elis-
meri, hogy ő vezette ide a zlj. egy részlegét, előadja, hogy Pápa Nándor 
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5adott neki parancsot, vonuljon ki 40 emberrel ehhez a kivégzéshez. Sza-
niszló azonban Suberovka36 vagy ehhez hasonló községnévre emlékszik, 
de a két vallomás egybevetése arra utal, hogy Szaniszló Árpád gyanú-
sított és Balogh József tanú vallomásaikban ugyanarról a kivégzésről 
számolnak be. Visszaemlékszik Szaniszló, hogy 8-10 német katona is 
közreműködött a kivégzéseknél, ezek közül kerültek ki a tulajdonképpeni 
hóhérok. Előadja, látta amint egy asszony gyerekkel a karján könyörgött 
a jelen lévő német hdgy.-nak, de az belerúgott. Miután már befejeződött 
a kivégzés és a gödörbe földet hánytak – vallja Szaniszló – az árokból 
még mindig nyögést, jajgatást lehetett hallani, a hullahegyben még éltek 
egyes emberek.

A soron következő, tehát negyedik tömegkivégzéshez ugyancsak 
Szaniszló hdgy. vezetett ki egy különítményt, melynek tagjai a 49/2-es 
zlj. géppuskás századából, valamint a 4. századából lettek összevá-
logatva. Szaniszló egyébként beosztott tisztje volt a 4. századnak, e 
szd. parancsnokaként Újlaki Nagy Tibor szerepelt. Ebben az esetben a 
különítmény gyalog ment ki a Gajsintól kb. 15 km-re fekvő községhez, 
és a falu gettójából hozzávetőleg 100 embert hurcoltak a közeli erdőbe 
és itt egy tisztáson ugyanolyan körülmények között, mint az előzőekben 
felsorolt eseteknél megtörtént kivégzésük. Ezt a negyedik kivégzést 
a harmadiktól élesen megkülönbözteti az, hogy ide gyalogmenetben 
vonultak ki és az áldozatok száma jóval kisebb, mint az ún. miropoli gyil-
kosságnál volt. Csató Sándor honvéd, aki igen részletesen vallott erről 
a negyedik tömegkivégzésről, és rosszul is lett a kivégzés színhelyén, 
kérdésre külön megerősítette, hogy ide nem vasúton, hanem gyalogosan 
vonultak ki. Ugyanő előadja, hogy mint a kivégzés jellemző mozzanata áll 
benne emlékként annak a gyereknek az esete, aki már a mészárlás be-
fejezése előtt került sorra, de nem akart bemenni a kivégző gödörbe. Ezt 
a gyereket a németek egyszerűen bedobták a gödörbe és géppisztollyal 
lőttek rá. A gyerek azonban még mindig élt, összetett kezekkel könyörgött 
és valósággal szitává lőtték, mire meghalt. Ott volt ennél a kivégzésnél 
Garamvölgyi Gogán György gyanúsított is, vallomása a községbe való 
kiérkezés körülményeit és az áldozatok számát illetően teljesen egybe-
vág Csató Sándor tanúvallomásával. Ő is emlékszik a gyerek esetére, 
elmondja, hogy mikor a faluba kiértek, már az utcán játszottak a gyerekek 
és a kivégzés színhelyén megjelent az ukrán asszony azt állítva, hogy 
az ő gyereke játék közben keveredett a gettó lakosai közé. Az asszonyt 
azonban elkergették és gyerekét megölték fentiek szerint. Határozottan 
állítja Garamvölgyi, hogy Pápa Nándor jelen volt ennél a kivégzésnél. 
Ugyancsak ott látta dr. Hunyadi zlj. orvost.

Az ötödik kivégzésről, mint már fentebb jeleztem, fényképfelvételek 
készültek. Ez alkalommal április végén vagy május hó első napjaiban 
Magi András volt a különítmény parancsnoka. Vallomásában előadja, 
hogy kifejezetten Pápa Nándortól kapta az utasítást, vegyen részt cso-
portjával a kivégzésben, illetve támogassa, mint karhatalom az azt lebo-
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6 nyolító németeket. Csoportjához önként csatlakoztak Kocsis Lajos krp. 
szkv. és Luczi István zls. Luczi fényképezőgépet vitt magával és miután 
teherautón elérték azt a községet, ahonnan kb. 300 embert hajtottak ki 
kivégzésre, a közeli erdő széléhez, egy ledöntött emlékmű előtt fényké-
pet készített, mely Kocsis Lajost és Magi Andrást a kíséretükben lévő 
német altiszttel együtt ábrázolja. Ez a I. számmal ellátott fénykép. A XII., 
XVI., XX. és XXXII. számmal ellátott fényképek e kivégzésnél készültek 
és a gyilkosság színhelyére való kihurcolásuk közben ábrázolja az ál-
dozatokat. Jól láthatók a tömegben a gyerekek és asszonyok, mellettük 
a honvédek, amint kétoldalt kísérik a menetet. A XVI. számmal ellátott 
fényképen a csoport mellett álló Magi Andrást a felvételt készítő Luczi 
István felismeri. A XVII. számmal ellátott fénykép a kivégzésre váró férfiak 
már meztelenre vetkőztetett csoportját ábrázolja, ugyanis e kivégzésnél 
a férfiakat és nőket elkülönítették egymástól. A XI. számmal ellátott 
fényképfelvétel az üres kivégzőgödröt ábrázolja, ebben folyt le azután a 
mészárlás. Magi zls. visszaemlékszik arra, hogy ennél a kivégzésnél is 
gépkocsin megjelent Pápa Nándor, mintegy ellenőrizve, hogy rendben 
mennek-e a dolgok. Egyébként a kivégzés lefolyására vonatkozóan Magi, 
Luczi és Kocsis vallomásai teljesen egybevágnak.

A monasztircsi kivégzés, amely az áldozatok számát tekintve – leg-
alább 1500 embert gyilkoltak itt le – a legnagyobb méretű volt, ugyan-
csak április végén vagy május első napjaiban zajlott le. A vallomásokból 
megállapítható, hogy a zlj. egyik része teherautókon hajnalban indult el 
Gajsinból, ehhez a kivégzéshez. Luczi zls. és dr. Hunyadi határozottan 
vallják, hogy közvetlenül elindulás előtt Pápa Nándor a tiszti étkezdében 
tartózkodó tisztek előtt ismertette, hogy tömegkivégzéshez kell kivonul-
niuk. Röviddel a rögtönzött tisztigyűlés előtt felkereste Pápát irodáján 
Heinrich német őrgy. és nyilvánvaló, hogy a vele folytatott megbeszélés 
után határozta el Pápa Nándor zászlóaljának „bevetését”. Megállapít-
ható, hogy a zlj. negyedik százada, és a géppuskás szd. egyes részei 
ezen a napon reggel Újlaki Tibor fhdgy. és Gajzágó szds. vezetése alatt 
partizánvadászatra mentek ki, átfésültek egy Gajsin környéki erdőt, majd 
éjszakára ebben az erdőben, az erdőn keresztül vezető úton letáboroz-
tak. Hajnalban e táborba megérkeztek a zászlóalj Gajsinban maradt 
részlegeit szállító tehergépkocsik és felvették a táborban tartózkodókat. 
Így a Gajsinból kiinduló részleg egyesült a táborban lévő részleggel és 
együtt érkeztek meg szürkületkor Monasztircsibe. Újlaki fhdgy. vallomá-
sában azt állítja, hogy ő néhány emberével a táborban visszamaradt. 
Ezt az állítását számos vallomás, köztük szolgálatvezető őrmesternek, 
Garamvölgyi Gogán Györgynek vallomása is megcáfolja. Luczi zls, aki 
ugyancsak jelen volt a monasztircsi kivégzésnél, fényképfelvételeket 
készített. A II., V., VI., XIV., XV., XVIII., XIX. és XXXI. számmal jelzett 
felvételek a Monasztircsiből az erdő szélére kihajtott tömeg csoportjait 
ábrázolják részint menet közben, részint már meztelenül a kivégzés 
színhelyén. Az V. számú képen a csoport mellett profilból látható dr. 
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7Hunyadi zlj. orvos. Jellegzetes még a XXXI. számmal ellátott felvétel, 
ahol a vetkőző csoporthoz egészen közel tisztán kivehető egy honvéd. 
Ez is bizonyítja, hogy a 49/2-es zlj. beosztottjai által vont kordon néhány 
lépés távolságra vette körül a kivégzésre szánt tömeget. A XIII. szám-
mal jelzett felvétel a kivégző gödröt ábrázolja, világosan kivehető, hogy 
a gödörből kilátszik néhány ember mezítelen felsőteste. A IV. számmal 
jelzett felvételen látható kilenc embert éppen beterelik egy kivégző 
gödörbe. A III. számmal ellátott fénykép már kivégzés után készült, a 
kivégző gödörről, amely zsúfolva van a legyilkolt emberek holttestével. 
A gödör szélén látható Gajzágó szds., amint más katonák társaságában 
nézelődik. Ez eleve megcáfol minden olyan állítást, hogy a németek nem 
engedték oda a magyar tiszteket és honvédeket a kivégző gödörhöz.  
A monasztircsi kivégzésnél az ügyben kihallgatott valamennyi tanú né-
hány kivételével jelen volt. Ennek a kivégzésnek több jellemző mozzana-
tát sikerült feltárni a nyomozás során. Az áldozatokat részint Monasztircsi 
község gettójából hajtották ki, részint pedig tehergépkocsin szállították 
oda más környező faluk gettóiból. A magyar honvédek, miután az ukrán 
rendőrség kiterelte a házakból az embereket, átkutatták az épületeket, 
hogy nem rejtőzött-e el valaki. A tömeget Monasztircsi község piacterén 
gyűjtötték össze, itt kiválasztottak néhány tucat iparost és ezeket elen-
gedték. A kivégzés reggel 7 órától du. 6 óráig tartott. Két kivégző gödör 
volt, Kormos zls. a kivégzés során rosszul lett. Előadja, hogy éppen akkor 
ért oda a kivégző gödörhöz, amikor az egyik asszonytól elvették a gyere-
két, azt agyonlőtték, az asszonynak megparancsolták, hogy feküdjön rá 
gyereke holttestére, majd ugyancsak agyonlőtték. Állítása szerint ettől a 
látványtól lett rosszul. A délelőtti órákban egy kb. 18 éves fiúnak sikerült 
kiszöknie a honvédek által vont gyűrűből. Garamvölgyi Gogán György, 
a 4. szd. szolgálatvezetője utána vetette magát. A gyereket németekkel 
együtt a közeli faluig üldözte, a németek gépkocsin mentek, ő pedig 
futott a szökevény után. A fiatal férfinak a holttestét Garamvölgyi és egy 
német katona röviddel később szekérrel szállították vissza a kivégzés 
helyszínére. Kormos zls. vallja, hogy mind a német katona, mind pedig 
Garamvölgyi magának könyvelte el a gyerek legyilkolása „dicsőségét”.

1943. január vagy február hónapban Pápa Nándor zlj.-a Gajsintól nagy 
távolságra Brjanszk körzetében tartózkodott. A Gajsinban állomásozott 
legénység és tisztikar legnagyobb részét már leváltották. A nyomozás 
adatai szerint a zlj. régi állományából ekkor már csak Pápa alezr., tiszti-
szolgája Debreceni István és Garamvölgyik Gogán György teljesítettek 
szolgálatot a zlj.-nál. Ezek mindhárman önként jelentkeztek további szol-
gálatra hadműveleti területen. Garamvölgyi György és Debreceni István 
egybehangzó vallomása szerint 1943 februárjában a 49/2-es zlj. erdős 
területen vonult keresztül, de kijelölt célját, az erdő túlsó végén fekvő 
egyik községet nem tudta elérni, mivel előrenyomulásában partizánok 
feltartóztatták.37 A zlj. visszahúzódott kiindulási pontjára, ahol akkor a 
49-es ezred állomásozott. A következő napon az ezred átfésülte az erdőt, 
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8 de nem találtak partizánokra, az erdő szélén egy kisebb község lakói azt 
állították, hogy voltak partizánok az erdőben, de ezeket légi úton elszál-
lították. Két zlj. visszafordult és bevonult az ezred állomáshelyére, Pápa 
Nándor pedig zászlóaljával az említett kisebb községtől néhány km-re 
fekvő nagyobb faluban szállásolta el magát. Másnap reggel Debreceni 
István jelen volt Pápa szobájában, amikor parancsot adott tisztjeinek, 
hogy azt a kisebb falut, melynek lakói előző napon felvilágosítással 
szolgáltak a partizánokról, zárják körül, gyújtsák fel és mészárolják le 
a lakosságot. Utána Pápa Nándor maga is kivonult ehhez az akcióhoz.  
A délutáni órákban visszatérve megparancsolta Debreceninek, menjen 
ki a már égő faluhoz és a tiszti konyha számára szedjen össze néhányat 
a szabadon kóborló állatokból. Debreceni István így kiment a faluhoz, 
ahol akkor még ott tartózkodtak a zlj. katonái. A kis község lángban állt, 
szerteszét holttestek hevertek, egy nagyobb pajtaszerű épület pedig zsú-
folásig tele volt holttestekkel. A szemtanúk elmondották Debreceninek, 
hogy ebbe a pajtába hajtatta be Pápa Nándor a falu lakosságának egy 
részét és a pajta ajtajához állított gépfegyverrel lövetett rájuk. Garam-
völgyi György ezzel nagyjából egybevágó vallomást tesz. Előadja, hogy 
az elpusztítandó községet körülzáró csoporthoz tartozott. Látta, amint 
Pápa Nándor különítményével behatol a már előzőleg körülzárt faluba, 
megfigyelte a házak felgyújtását és a lakosság gépfegyverrel történő 
lemészárlását. Állítja, hogy a már földön fekvő lakosságra Pápa szalmát 
hordatott és a holttestekre szólt szalmát meggyújtatta. Így akarta elérni, 
hogy azok, akik nem haltak meg, csak sebesülést szenvedtek, meg-
mozduljanak, ezekre aztán újból rálövetett. Pápa Nándor beismeri, hogy 
a jelzett időben és a jelzett körzetben elpusztítottak egy falut, de ezt a 
cselekményt a németekre akarják áthárítani. Debreceni és Garamvölgyi 
a leghatározottabban állítják, hogy a falu elpusztításának időpontjában 
a közelben nem volt sem német, sem magyar alakulat a zlj.-on kívül. 
Garamvölgyi a falut körülzáró csoporthoz tartozott és ezt éppen ezért 
százszázalékos biztonsággal megállapíthatta. Az a körülmény, hogy 
Pápa Nándor e cselekedete tekintetében tagad, nem meglepő, hiszen 
1949. július 14-én történt kihallgatása alkalmával előadta, hogy tudomása 
szerint Gajsin környékén egyetlen tömegkivégzés fordult elő, az is akkor, 
ami alatt ő szabadságon volt. Ezt a vallomását később az államügyész-
ségen is megismételte.

A fentiek alapján kétségtelenül megállapítható, hogy a 49/2-es zlj. 
katonái részt vettek szovjet polgári lakosság tömeges lemészárlásában. 
Körülvették a gettókat, átkutatták a lakosság kiterelése után a házakat, 
a kivégzés színhelyére kísérték az áldozatokat, őrizték őket a kivégzés 
alatt, lelőtték, aki menekülni próbált – ez volt e kivégzések során a zlj. 
tagjainak tevékenysége. Mindezek a cselekvőségek előfeltételei voltak 
annak, hogy a kiszemelt német katonák végrehajthassák az áldozatok 
lelövését. Tisztázódott a nyomozás során, hogy a tömegkivégzéseknél 
mindenkor csak csekélyebb számú német katona volt jelen, a fő erőt, 
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9amely a nagy tömegben összeterelt lakosság szökését, lázadását, vagy 
a partizánerők beavatkozását meggátolhatta, Pápa Nándor zászlóalja 
szolgáltatta. Ezért a kivégzésben való részesség ténye Pápa Nándor 
terhén, valamint a zlj. tisztjeinek terhén, akik e kivégzéseknél jelen voltak, 
kétségtelenül megállapítható.

A felelősség kérdésének tisztázásánál szükséges volt megvizsgálni, 
honnan kapta Pápa Nándor a parancsot a kivégzéseken való részvételre, 
milyen volt a kapcsolat közte és a gajsini német parancsnok, Heinrich 
őrgy. között. A nyomozás eredménye arra utal, hogy Pápa nem volt 
alárendeltje Heinrich őrgy.-nak, de a kivégzéseken való részvételre való 
felkérés, a magyar csapatok igénylése ilyen célra, kétségen kívül Heinrich 
őrgy.-tól indult ki. Pápa Nándor azt állítja, hogy az ilyen kívánságokat ő 
mindenkor távbeszélőn jelentette az ezredparancsnoknak, Pápai [sic! – F. 
Á.] Alajos ezredesnek38 (jelenleg szovjet fogságban) és annak jóváhagyá-
sa után cselekedett. A kihallgatott tanúk közül, bár mindkét zlj. segédtiszt 
és a zlj. írnok kihallgatása is megtörtént, senki nem tud arról, hogy Pápa 
Nándor alakulata a kivégzéseknél való felhasználáshoz az ezredparancs-
nokságánál engedélyt kért volna. Vallja Pápa Nándor, hogy a kivégzések 
lefolyásáról az ezredparancsnoknak jelentést tett és az eseménynaplóba 
is bevezette a kivégzésekkel kapcsolatos történéseket. F. Tóth Lajos zlj. 
s. tiszt, aki az eseménynaplót vezette, határozottan vallja, hogy tömeg-
kivégzésre vonatkozó bejegyzést abban nem eszközölt.39 Az esemény-
naplót Pápa Nándor utasításai szerint vezette. F. Tóth Lajos távollétében 
Kormos zls. vezette az eseménynaplót. Ő ugyanezt vallja. Ugyanakkor 
Kormos zls. határozottan állítja, hogy a tömegkivégzésekkel egyidejűleg 
Pápa Nándor olyan jelentést küldött az ezredparancsnokságnak, mely 
szerint a zlj. németekkel együttműködve megsemmisített X számú par-
tizánt. A jelzett szám egyezett a legyilkolt polgári személyek számával. 
Az ilyen jelentésekben Pápa Nándor cinikusan feltüntette, hogy a saját 
alakulatnak nem volt vesztesége. Tényként állapítható meg, hogy Pápa 
Nándor a polgári személyek legyilkolását felettesei előtt katonai műve-
letként állította be. Bár Pápa Nándor szigorú titoktartást parancsolt a 
kivégzésekkel kapcsolatban, nem kétséges, hogy a Gajsintól csupán 
kb. 20 km-re székelő ezredparancsnokság tudomást szerzett az ese-
ményekről.40 Ezek felett szemet hunyt, s nem kapva hivatalos jelentést, 
tovább engedte garázdálkodni Pápa Nándort. Pápa Nándor felelősségét 
különösképpen növeli az a körülmény, hogy a magyar megszálló erők 
parancsnoksága rendelkezésekkel szabályozva a polgári lakosság iránti 
magatartás kérdését, minden atrocitást szigorúan eltiltott.41 Ezt a paran-
csot nemcsak Pápa Nándor, de a zlj. valamennyi tisztje és beosztottja 
egyaránt jól ismerte. Az a tény, hogy ilyen parancs kihirdetést nyert és 
hogy a tömegkivégzések e parancs lábbal való tiprását képezték, meg-
alapozza a zlj. tisztjeinek felelősségét. E parancs alapján kockázat nélkül 
tiltakozhattak volna a kivégzéseknél való bevetések ellen, ez azonban 
nem történt meg. Valamennyi gyanúsított Garamvölgyi Gogán György 
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0 kivételével 1942. március és június között (tehát a kivégzések időszaká-
ban) járt szabadságon és alkalma nyílott Magyarországon az illetékes 
hatóságoknál bejelenteni az eseményeket. Ez is elmaradt annak ellenére, 
hogy gyanúsítottaknak alkalmuk volt személyesen meggyőződni. A nyo-
mozás feltárt néhány tényt arra vonatkozólag, hogy miként vélekedtek 
gyanúsítottak a tömeggyilkosságról. Ádám József tanú vallja, hallotta 
beszélgetni Szabó Ignác hadnagyot és Antal János zászlóst a kivégzé-
sekről. Ők úgy vélekedtek, hogy a kivégzettek mint emberek egyénileg 
sajnálatra méltók lehetnek, azonban végeredményben nem kár értük, 
hiszen zsidók. Pápa Nándor a tiszti étkezdében egy őt meglátogató alezr. 
ismerősének beszélt a tömeggyilkosságokról. Mikor ez elborzadt, hallva 
a történteket, Pápa kijelentette, hogy ez a háború, és napirendre tért a 
kérdés felett. Közömbösség vagy egyetértés, ez volt a gyanúsított tisztek 
egyedüli reakciója, holott kötelességük lett volna a parancsnokságuk alatt 
álló csapat részvételét meggátolni, vagy az ellen tiltakozni.

Ugyancsak megállapítható Garamvölgyi Gogán György gyanúsított 
felelőssége, mivel ő külön parancs nélkül üldözőbe fogott egy embert, 
akinek a kivégzés színhelyéről már-már sikerült elmenekülnie.

Az egyes gyanúsítottak cselekvőségét vizsgálva érdeklődésre tarthat 
számot általános magatartásuk az események idején, majd később, a 
nyomozás során.

[…]42

Az ismertetett tényállás alapján Pápa Nándor, Antal János, Garamvölgyi 
Gogán György, dr. Hunyadi Sándor, Kocsis Lajos, Kormos Mihály, Luczi 
István, Magi András, Szabó Ignác, Szaniszló Árpád és Újlaki Nagy Tibor 
alaposan gyanúsíthatók az 1945. VII. tc.-kel törvényerőre emelt Nbr.  
11. § 5. pontjába43 ütköző háborús bűntettek elkövetésével.

Ezért felsoroltakat a budapesti államügyészséghez őrizetben átkísér-
tetem.

Busztin Gábor áv. fhdgy.44

(Forrás: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 3.1.9. V-107426, 38–49. 
oldal – Vitális István és társai. Írógéppel írt, aláírás nélküli példány.)

Rövidítések jegyzéke

alezr. – alezredes
fhdgy. – főhadnagy
hdgy. – hadnagy
karp. – karpaszomány
őrgy. – őrnagy

szd. – század
szds. – százados
szkv. – szakaszvezető
zlj. – zászlóalj
zls. – zászlós
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1 Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 
(1941–1947). Szerk.: Krausz Tamás – Varga Éva Mária. Budapest, L’Harmattan, 
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Egy forráskiadvány margójára. (A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban 
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2 BFL VII. 5. e. 7555/1950.
3 Polonnoje (Полонное) Zsitomirtól mintegy 100 kilométerre nyugatra található. 

1941. július 5-én foglalták el a német csapatok. 
4 Mészáros István és társai ellen 1948-ban a Szegedi Népbíróságon, Csaba 

László ellen 1953-ban a Budapesti Hadbíróságon folyt per. Csupity Bélát 1948-
ban 25 évre ítélte a Szovjetunió katonai törvényszéke.

5 Csima János: Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevé-
kenységének tanulmányozásához: 1938–1945. Budapest, HM Közp. Irattár, 
1961. 108–115., 134.

6 HL. II. 1458. M. kir. Megszálló Erők Parancsnoksága 1. dob. 2. számú Magyar 
Megszálló Csoportparancsnoksági Parancs, 1941. október 13.

7 BFL VII. 5. e. 7555/1950. 379.
8 Kruglov, Alexander: Jewish Losses in Ukraine, 1941–1944. In  The Shoah in 

Ukraine. History, Testimony, Memorialization. Eds. Brandon, Ray, Lower, Wendy. 
Bloomington, Indiana University Press, 2008, 272–290.

9 HL. II. 1458. 2. dob. 15. számú bizalmas dandárparancsnoksági parancs, 1942. 
február 4.

10 HL. II. 1458. 2. dob. 31. számú Keleti Magyar Megszálló Csoportparancsnoksági 
Parancs. 1942. március 28.

11 A folyó háború tapasztalatainak ismertetése: partizánharcok. M. Kir. Honvéd 
Vezérkar Főnöke 4. Osztály – 10. sz. Budapest, Attila Nyomda, 1942, 11–12.

12 HL. II. 1458. 1. dob. 4. számú Magyar Megszálló Csoportparancsnoksági Pa-
rancs, 1941. október 24.

13 A magyar katonák által a szovjet hadifoglyok ellen elkövetett háborús bűnökről 
még lásd: Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumen-
tumok (1941–1947). Főszerk.: Krausz Tamás – Varga Éva Mária. Budapest, 
L’Harmattan, 2013, 402–403., 405–410.

14 On the Paths of War – A Hadak útján. Interjúkat készítette: Kasuba István. 
Orosháza, Petőfi Kulturális Kht.,  2007, 33.

15 Pl. „a Nyugati Megszálló Csoport tevékenysége úgyszólván eseménytelenül 
alakult”. In  Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. 
Budapest, Osiris Kiadó, 2005, 125.

16 BFL VII. 5. e. 7555/1950. 365.
17 A magyar részvételt német források alapján említi: Lower, Wendy: Nazi Empire-

Building and The Holocaust in Ukraine. H. n., The University of North Carolina 
Press, 2005, 142.; Nikolaj Szemenovics Zadernovszkij visszaemlékezése is 
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2 megemlíti a magyarok részvételét. Erről lásd: http://iremember.ru/partizani/
zadernovskiy-nikolay-semenovich/stranitsa-2.html.

18 Ígéretes a következő nemzetközi összefogással készült orosz nyelvű kiadvány: 
Васильев В.Ю.: Жизнь в оккупации : Винницкая область, 1941-1944 гг. 
Москва, 2010.

19 A gyanúsítottak felsorolását helyszűke miatt itt elhagytuk. 
20 Sajnos a fényképfelvételek nem lelhetőek fel. Az utolsó információ a fényké-

pek létéről, hogy 1968-ban az Európa Kiadó kikérte a per fényképeit egy, az 
APN szovjet könyvkiadóval közösen 1970-ben megjelentetendő kiadványhoz 
(a kiadvány meg is jelent: A második világháború képei: 1939–1945 / [írta és 
a képeket vál. Ölvedi Ignác, Száva Péter; közrem. Szeleznyova Inessza]. Bu-
dapest, Európa Könyvkiadó – Agentstvo Pecati Novosti, 1970; a peranyaghoz 
tartozó képek nem találhatóak a kiadványban). A 31 kiadott fényképet vissza is 
vették, azóta nem található róluk információ. Az eljárás vizsgálati dossziéját a 
vizsgálati napló alapján 1989-ben bezúzták.

21 Gajszin (Гайсин) 1941. július 25-én foglalták el a német csapatok, október 10-én 
a 3 rajonból álló Gaissin Kreigebiet központja.

22 Monasztiricska (Монастыри́ска) 1941. július 4-én foglalták el a német csapatok, 
Kreisgebiet központ lett a megszállás közigazgatásában 1941. október 20-án. 
1941. szeptember 5-én állították fel a gettót.

23 Az elhagyott rész a nyomozás körülményeiről szól.
24 Vinnicja (Винница). 1941. július 21-én foglalták el a német csapatok, a meg-

szállási igazgatásban jelentős központ. 1942–1943-ban Hitler egyik főhadiszál-
lásának (Werwolf) helye.

25 Csudnov (Чуднов). A német hadsereg 1941. július 7-én foglalta el. Az ottani 
zsidó népességet 1941 októberében pusztították el.

26 Polonnoje (Полонное). 1941. július 5-én foglalták el a német csapatok.
27 Heinrich Becher. Eredeti szakmáját tekintve kovács, a weimari köztársaság 

alatt politikai bűncselekmény miatt elítélték. 1931-ben csatlakozott az SA-hoz, 
ezt követően gyorsan emelkedett ranglétrán, az országos pártvezetők között 
található a világháború kitörésekor. 1941-től a gajszini területi kommiszarátus 
vezetője.

28 Teplik (Теплик). A német megszállók rajonközpontnak nevezték ki. Az 1941. 
július 26-án felállított gettó 769 lakójának meggyilkolása 1942. május 27-én 
történt meg.

29 Miropol (Мирополь). 1941. július 6-án foglalták el a német csapatok. Az 
Einsatzkommando 5 egységei már 1941 őszén agyonlőtte a miropoli zsidóság 
jelentős részét.

30 Orosz és német források 1942. május 29-re teszik a gettó felszámolását, ahol 
mindkét forráscsoport megemlíti a magyarok jelenlétét. Lásd a 3. jegyzetet!

31 Brjanszki terület (Брянская область). Ismert, hogy e területeken kiterjedt par-
tizánmozgalom volt a  honvédő háború idején.

32  Lipovec (Липовець). Rajonközpont.
33 A Stalag 329/Z számú fogolytábor működött Gajszin területén. Viszont itt mű-

ködött a Dulag (Durchgangslager= „átmenő tábor”) 152 is, ahol legalább 5000 
hadifoglyot alkalmaztak. Gajszin és környékén kiterjedt munkatábor-hálózatot 
alakítottak ki a megszálló hatóságok.

34 A partizánok kezelésében olyan gyakorlatot találhatunk, miszerint a magyarok 
által elfogott partizángyanús személyeket átadták a németeknek. A 16. sz. 
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3melléklet a 7400/MM A 1942. sz. rendelet IV. fejezetéhez leszögezi, hogy „az 
elfogott partizánokat, vagy akiknek személyét illetőleg ilyen gyanú fennforog, 
– bár adatok erre nem állnak rendelkezésre – a legközelebbi német tábori 
csendőrparancsnokságnak kell átadni.” Idézi: Háy Gyula: Partizánok tükre. 
Budapest, Athenaeum, 1945, 52–53.

35 Mihajlovka (Михайловка). Az 1941. szeptember 5-én felállított gettót 1942. 
december 31-én semmisítették meg.

36 Sobolevka (Соболевка). A németek 1941. július 28-án foglalták el. Az 1941. 
szeptember 5-én létrehozott gettó 382 lakóját 1942. május 27-én semmisítették 
meg.

37 1943. január 15-én és 16-án jelentős partizántámadás érte az egységet. 53 
honvéd meghalt, illetve eltűnt. Ungváry Krisztián: Holokauszt, népirtás és a 
megszálló alakulatok. In Évkönyv 12. 2004. Magyarország a jelenkorban. Szerk. 
Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 1956-os Intézet, 2004, 25.

38 Pápay Alajos (1887–1974) az I. világháború után 1921-től 1926-ig VKF/2. köte-
lékben teljesített szolgálatot, ahonnan a honvédséghez került. 1941 októberé-
ben a 41. honvéd gyalogezred parancsnokává nevezték ki. 1942 októberében 
a VI. hadtest parancsnokságára került, majd e hadtest keretében 1944-ben 
Galíciába került. Részt vett a magyarországi harcokban, legmagasabb beosz-
tása hadosztályparancsnok volt. 1945 májusába esett szovjet hadifogságba, 
ahonnan 1950-ben tért haza. Magyarországon letartóztatták, s a budapesti 
katonai törvényszék 1951-ben 15 évi börtönbüntetésre ítélte, majd a katonai 
törvényszék az elsőfokú ítéletét életfogytig tartó börtönbüntetésre változtatta. 
1957-ben korára és egészségügyi állapotára való tekintettel az Elnöki Tanács 
kegyelemben részesítette. In ÁBTL 3.1.9. V-56103. Pápay Alajos.

39 F. Tóth Lajost a későbbiekben internálták, ugyanis a vád szerint Pápa Nándor 
ügyvédje hamis tanúzásra kívánta rávenni.

40 Az ezred parancsnoka, Pápay Alajos azzal védekezett, hogy az említett zász-
lóalj csupán anyagi és fegyelmi vonatkozásban tartozott parancsnoksága alá, 
működésének tekintetében hadosztályközvetlen volt. A Pápay elleni per anyaga 
viszont arra utal, hogy a 41. ezred törzsének tisztában kellett lennie, hogy mi-
lyen tevékenységet folytat a 49/II. zászlóalj. Lásd ÁBTL 3.1.9. V-56103. Pápay 
Alajos.

41 Az említett parancs valószínűleg a bevezetőben is említett 2. számú Magyar 
Megszálló Csoportparancsnoksági Parancs.

42 A gyanúsítottak személyenkénti felelősségének vizsgálatára vonatkozó részt 
helyszűke miatt itt elhagytuk.

43 „Háborús bűnös az: aki a megszállott területek lakosságával vagy a hadifoglyok-
kal való bánás tekintetében a háborúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat 
súlyosan megsértette, vagy a visszacsatolt területek lakosságával a reábízott 
hatalommal visszaélve, kegyetlenkedett, vagy aki általában felhajtója, tettese 
vagy részese volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának.”

44 Busztin Gábor Budapesten született 1922-ben polgári családban. Jogi tanul-
mányait munkaszolgálatra való behívója szakította meg, 1944. május 16. és 
október 15. között a 101/307. Musz. században volt. 1945 márciusától májusáig 
az SZDP, majd az MKP és MDP tagja. 1946-ban baloldali elhajlás miatt a pártból 
kizárták, de 1947-ben visszavették, 1949-ben egy felszólalásért pedig szigorú 
megrovást kapott. 1945. február 25-től mint rendőr szolgált, majd március első 
felében a II. kerület PRO állományába került. A PRO, ÁVó, ÁVH több osztályán 
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4 is szolgált. 1949 februárjától az ÁVH Népügyészségi kirendeltségén előadó 
majd csoportvezető beosztásban van. Származása miatt 1950 szeptemberében 
elbocsátják a testülettől, az Iporttex vállalatnál helyezkedett el. ÁBTL 2.8.1. BM 
Központi Fogyaték 0762 – Busztin Gábor.

Magyar katonák kivégzett szovjet hadifoglyok holttesteit szemlélik meg 1941 nyarán 
Ukrajnában. A háttérben szovjet hadifoglyok vonulnak. 
(Mélion József fhdgy. felvétele)
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5BARTHA ESZTER

Szövetkezetek az állam szorításában
Varga Zsuzsanna: Az agrárlobbi tündöklése és bukása  

az államszocializmus időszakában.  
Budapest, Gondolat Kiadó, 2013, 296 o.

Ma, amikor a totalitárius paradigma (a nácizmust a kommunizmussal 
rokonító, hidegháborús ideológia) reneszánszát éli Kelet-Európában, 
különösen üdítő egy olyan könyvet olvasni, amelyik már alaptézisében is 
az ellenkezőjéből indul ki: ti. annak elismeréséből, hogy az államszocia-
lizmusban (is) voltak politikai csoportérdekek, sőt, lobbik is szerveződtek 
– még ha korlátozott módon is. Egyébként éppen a totalitárius paradigma 
neofita híveinek érdemes hangsúlyozni: ezt így látta az akkor „létező 
szocializmus” osztálykritikájának két, külföldön a legismertebb elemző-
je, Konrád György és Szelényi Iván is, akik racionális1 redisztribúcióról 
beszélnek az államszocializmus kapcsán. „A Központi Bizottság és a 
parlament viszonya mindennél szemléletesebben érzékelteti a párt és 
az állam viszonyát. A Központi Bizottság ülésein részt vesz az uralkodó 
rend minden reprezentatív tagja – szinte automatikusan tagja a Központi 
Bizottságnak a pártközpont valamennyi titkára és osztályvezetője, a párt 
és az állam nagyobb területigazgatási szerveinek vezetői, minden mi-
nisztérium és minden országos hatáskörű igazgatási szervezet vezetője 
(a Nemzeti Bank elnökétől a Statisztikai Hivatal elnökéig és a Tudomá-
nyos Akadémia főtitkáráig), minden napilap főszerkesztője, a rádió és  
a televízió elnökei, a legnagyobb vállalatok vezetői, s nem utolsósorban a 
hadsereg és a rendőrség főnökei, ott van tehát mindenki, aki hivatalánál 
fogva kiemelkedő hatalommal rendelkezik, s ennélfogva országos jelen-
tőségű redisztributív döntések részese lehet” (Konrád–Szelényi 1989, 
203–204). A pártelit azonban – ez magától értetődőnek számít, de azért 
hangsúlyozzuk a „totalitáriusok” kedvéért: éppúgy nem volt egységes, 
ahogyan a párttagság sem volt az; sőt, a pártvezetés – akár azért, mert 
rákényszerült, akár más okból – de figyelembe vette a lakosság vélemé-
nyét, közkeletű szóval a közhangulatot, és ahogyan Varga Zsuzsanna 
új könyve is bizonyítja, érdekvédelmi szervezetek, lobbik is alakultak az 
egyes csoportok képviseletére. 

A kötet egy befolyásos és társadalmilag nagyon fontos érdekvédelmi 
csoportnak, az agrárlobbinak a történetét dolgozza fel, kiválóan bele-
ágyazva a szerző széles körű levéltári és interjús kutatásait Magyaror-
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6 szág és Kelet-Európa tágabb politikatörténetébe, amelynek Varga Zsu-
zsanna jó ismerője. Mivel jómagam nem vagyok agrártörténész, átfogó 
szakmai bírálatra nem vállalkozhatom; ezért azonban magas elismerést 
kapott a szerző, aki kutatómunkájáért Bolyai emlékplakettben részesült. 
Én társadalomtörténészként csak néhány szempontot emelnék ki, ame-
lyeket a könyv nagy érdemeinek gondolok. 

Először, a kötet szépen felépített logikával és pontosan végigköveti 
az agrárlobbi kialakulásának előzményeit egy olyan korszakban, ahol 
éppen nem szokás lobbikról beszélni, sőt, az agrárium komoly válságba 
került, olyannyira, hogy a mezőgazdaságáról híres Magyarország a sa-
ját állampolgárait sem tudta rendszeresen ellátni élelmiszerrel, vagyis a 
Rákosi-korszakban, amikor mechanikusan lemásolták a szovjet mintát 
(a sztálini erőszakos kollektivizálás – amelyet angolszász szerzők a 
város falu ellen vívott háborújaként is aposztrofáltak – katasztrofális 
következményekkel járt a Szovjetunióban, később pedig a maoista Kí-
nában is). Nem véletlen, hogy a Nagy Imre köré szerveződött kör, ame-
lyet a szerző pontosan feltérképez, éppen a mezőgazdaság területén 
ígért elsősorban javulást, ahol nemcsak tűzoltó jellegű intézkedéseket 
hoznak (szakítás az erőszakos kollektivizálás politikájával, a kötelező 
beadási terhek csökkentése, az elviselhetetlenné duzzadt adók elenge-
dése), hanem kezd kibontakozni egy átfogóbb reformpolitika, amelynek 
egyik vezető teoretikusa Erdei Ferenc (aki régebben maga is támogatta 
a kollektivizálást). Varga Zsuzsanna jó pszichológiai érzékkel tárja fel, 
mit jelentett ez a teher azon többnyire paraszti származású, egykori 
népi kollégista vezetők számára, akik hasonló damaszkuszi utat jártak 
be, és az interjúk során beszámoltak lelkiismereti válságukról. A faluban 
vívott „osztályharc” szörnyű következményeit Sánta Ferenc pontosan 
dokumentálja a Húsz óra című kisregényében: az egykori gazdasági 
cseléd, a II. világháború után földet osztó Jóska üldözi el a faluból a 
sztálinista rendőrt, aki 1956 után az erőfitogtatás és a bosszú jegyében 
agyonlövi Bénit, az egykori gazdasági cselédet… miközben a háború 
előtt mindhárman „egy kenyéren, egy szegénységben” voltak… Varga 
Zsuzsanna az olyan hidegháborús őrültségekről sem felejt el megem-
lékezni, mint a gumipitypang erőltetése. Noha Nagy Imre egy szovjet 
hatalmi harc következtében kerül előtérbe (majd ennek is köszönheti 
a bukását), de a szerző – jó társadalompolitikai érzékkel – nem mu-
lasztja el megemlíteni a mellette szóló „elvtársi” érveket: „Nagy elvtárs 
megfelelő lenne a Minisztertanács elnökének (párthű, magyar, ismeri a 
mezőgazdaságot)” (Varga 2013, 17). Ez mutatja, hogy a szovjet veze-
tésen belül (is) volt egy enyhén antiszemita vonal (vagy a megjegyzés 
inkább a szovjet elvtársak tájékozottságáról tanúskodik?). De hason-
lóan régi előítéletek továbbélését mutatja Szabó Istvánnak, a TOT 
(Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa) elnökének megállapítása: 
„Az V. kerületi fiúk […] megtanulták, hogy a Szabó Pistát vissza kell 
hívni” (Varga 2013, 140). 
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7A könyv második nagy érdeme a kelet-európai és a nemzetközi kite-
kintés. Belülről bemutatja, hogy Kádáréknak 1956 után elemi érdekük 
volt a parasztsággal kötött béke; hiszen, ha az ipari sztrájkok mellett 
élelmiszerhiány is van, nem tudják konszolidálni az új rendszert. Így került 
sor a kötelező beszolgáltatás eltörlésére, majd pedig az Agrárpolitikai 
Tézisek lefektetésére, ahol kimondták: a parasztokat gazdasági tényezők 
(is) mozgatják, és ezt figyelembe kell venni a mindenkori agrárpolitika 
kialakításakor. Kívülről pedig a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése kere-
tében számos testvérország tapasztalataival ismerkedhettek meg a már 
formálódó agrárlobbi tagjai; sőt, a kádári konszolidációval sor kerülhetett 
amerikai, dán és holland kapcsolatfelvételre is. Ezen kapcsolatoknak 
hála, (sokat) fejlődött a magyar nagyüzemi gazdálkodás és sikernövény 
lett a kukorica, olyannyira, hogy a fejlődést később a nyugati sajtó is 
elismerte. 1985-ben a befolyásos Christian Science Monitor így írt az 
országról: „A magyar gazdaság horizontján az egyetlen ragyogó pont a 
mezőgazdaság” (Varga 2013, 254). Ezt meg tudom erősíteni egy kor-
társ megyei szatírával, Nádor Istvánnak az Országos Vezető váratlanul 
érkezik című írásával: „Jobbra száz hektár rizsföld, balra a legelőn 8–14 
sertéskonda furulyázó kondással! Fiatal bikacsorda kizárólag exportra. 
A legelő végén csöppnyi szik, hogy LÁSSÁK, AKIK AKARJÁK, ILYEN 
VOLT AZ ORSZÁG RÉGEN. A sziken túl nem mély tó, melynek partján 
ezerszámra brekeghetnek a NYUGATIEXPORT-KÉPES BÉKÁK MINT 
KEMÉNYVALUTA FORRÁSOK. A tó innenső partján ÉRTÉKES NÁDAT 
ARASSANAK a szövetkezeti nádgazdaság – LEHETŐLEG SZOVJET 
GYÁRTMÁNYÚ! – nádarató gépével. Távolabb, a dombtetőn ÉGBE 
SZÖKJÖN A MEGYEI RÁDIóÁLLOMÁS ADóTORNYA, alatta a ház-
táji szőlőkben serényen riogassa a seregélyeket a szövetkezet csősze 
(HOGY MEGLEVŐ GONDJAINKAT SE HALLGASSUK EL). Az úttest 
túlsó oldalán gabonatábla ringatózzon, magas sikértartalommal, majd 
a végtelenbe tűnő síkságon szőlő- és gyümölcsfák rogyásig, mögöttük 
húszemeletes, hűthető raktárak és egy közepes ládagyár. Repülőtérrel. 
A gyümölcsfák és a mező DÚSAN VIRÁGZó KÉPET MUTASSANAK, 
LEHETŐLEG FAGYVESZÉLY NÉLKÜL. A HÁTTÉRBEN SZIVÁRVÁNY 
ÍVELJEN AZ ÉG ÉS MEGYEI VEZETŐ IRODÁJA KÖZÖTT. Tulajdon-
képpen ezt a javaslatot mindjárt el lehetett volna fogadni, bár nem volt 
egészen világos, hogyan hozzák összhangba a növényi tenyészidőket” 
(Nádor 1989, 85–86; kiemelés az eredetiben). A szatíra valósága az, 
hogy devizára egyre nagyobb szüksége volt az állandó életszínvonal-
emelésre épülő kádári politikának; és a mezőgazdaság mint sikerágazat 
sokáig megtermelte a kemény valutát.

A kötet harmadik érdeme az új gazdasági mechanizmus körüli viták 
pontos dokumentálása az agrárlobbi szemszögéből, amely érdekes új 
szempontokkal gyarapítja tudásunkat a reformerek és dogmatikusak 
közötti küzdelemről és a harc különböző fázisairól. Varga Zsuzsanna 
ennek előzményeit is lelkiismeretesen dokumentálja, Fekete Ferenc 
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8 visszaemlékezésével: „Ez 54 kora őszén volt […] Itt született először a 
mechanizmus szó, ezért érdekes. Ezt a Barla Szabó megírta a Párttör-
téneti Szemlében is. Egyszerűen úgy történt, hogy azt mondtuk, hogy 
háromfelé vesszük az anyagot, mert hárman vagyunk. A Móré az iparral 
foglalkozik, én a mezőgazdasággal, és a harmadik, ami se nem ipar, 
se nem mezőgazdaság, ezt nevezzük el – Kopácsy mondta – mecha-
nizmusnak. Úgy tudom, ekkor fordult elő először, hacsak valamikor a 
húszas években nem használták, de mi erről nem tudtunk. Most sincs 
talán tisztázva. Így láttunk neki” (Varga 2013, 35). Kádár a parasztságra 
is kiterjesztette az életszínvonal-politikát: az agrárlobbi nagy győzelme-
ként lehet elkönyvelni, hogy a szövetkezetek önálló jogi személyiséggé 
válhattak, szabadon gazdálkodhattak, elfogadottá vált a nyereség 
elosztása és a munka utáni fizetség, engedélyezték az ún. kiegészítő 
vagy melléküzemági tevékenységet és a háztájit. A szociálpolitikában is 
javult a parasztság helyzete: nyugdíj tekintetében (majdnem) utolérték 
a munkásokat és az alkalmazottakat. Az ország gazdasági helyzetének 
romlásával párhuzamosan a háztájiban nőtt az árutermelés2; a kádári 
politikai sikereként lehet elkönyvelni, hogy miközben más országokban 
(így a nálunk iparilag fejlettebb NDK-ban is!) akadozott az ellátás, Ma-
gyarországon biztosított volt az élelmiszer-ellátás, nőtt a húsfogyasztás 
és javult az általános élelmezés.3 Varga Zsuzsanna ugyanakkor hosszan 
elemzi az ún. munkásellenzék (Biszku Béla és köre) és az ipari (első-
sorban nehézipari) lobbi ellentámadását az 1970-es évek elején: végül 
azt is elérték, hogy Fehér Lajosnak (aki még az illegális mozgalomból 
ismerte Kádárt) távoznia kellett a posztjáról, és (büntető)jogi úton is 
elindultak a támadások a téeszek ellen. Noha ezzel a politikával később 
szakítottak, az agrárlobbi jobbító javaslatai már akkor jöttek, amikor a 
hatalom éppen a túlélésével volt elfoglalva. Kiemelem a plurális tulaj-
donlási formákat és a téeszek önigazgatását mint pozitív példákat egy 
lehetséges demokratikus szocializmus irányába történő elmozdulás felé 
– a mindent elsöprő privatizáció azonban a rendszerváltás után nagyon 
hamar győzedelmeskedett.

A könyvet összességében csak dicsérni tudom: alaposan és kiválóan 
megkutatott, remek stílusban megírt, logikailag szépen felépített agrár- 
és politikatörténeti szakmunka, amely nemcsak a szakemberek, hanem 
a laikus olvasók figyelmére is méltán tarthat számot. Talán jó volna 
megírni társadalomtörténeti szempontból is ezt a történetet – a szerző 
birtokában levő interjúk és levéltári anyagok biztosan tartalmaznak még 
értékes megírandó szempontokat. Ez azonban már egy másik könyv 
története.   
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9Jegyzetek

1 Ennek a kitételnek a fontosságára Szalai Erzsébet hívta fel a figyelmemet. 
2 A magyar mezőgazdasági árutermelésről lásd Lampland (1995).
3 Ehhez lásd Valuch (2013).
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Fej Párt – Has Párt

Molière-nek egy kevéssé népszerű színműve az Embergyűlölő (Mi-
zantróp). Alceste, a főhős igen magasztos eszméket képvisel és akar 
megvalósítani egy eszménytelen, sikerorientált világban. A történetben ő 
a legigazabb ember, a legnemesebb személyiség. Minden körülmények 
között ragaszkodik az elveihez. Ebből fakad cselekedeteinek követke-
zetessége, állandósága.

Alceste ellenpontja – és imádottja – Célimène, a társasági élet közép-
pontja. Kiváló manipulátor, aki művészi fokon gyakorolja a színlelést, a 
képmutatást. Cselszövőként, intrikusként rendkívül gyakorlatiasan visel-
kedik: mint egy kis „Machiavelli-tanítvány”, ő tartja kézben és mozgatja a 
szálakat. Célimène életeleme az embereket manipuláló játék, amelyből 
minduntalan nyertesként kerül ki. A gyors diadalok igénye hajtja, űzi 
tovább egymást követő kombinációkba. Létét – önmaga számára – az 
egyre újabb pillanatnyi sikerekkel tudja igazolni. Mintha folyamatosan 
az eseménytelenség elől menekülne – attól félve, hogy ismételt külső 
győzelmek nélkül a személyisége elenyészik. Életéből hiányzik a belső 
folytonosság: állandó újrakezdést mutat a viselkedése.

A két ellenpont között helyezkedik el Philinte és Éliante. Célimène-hez 
hasonlóan ők is abból indulnak ki, hogy milyen az emberek természete, 
de ezt a tudást nem kihasználásukra, hanem inkább – persze nem ilyen 
didaktikus leegyszerűsítéssel – javítgatásukra próbálják fordítani. Nem 
oldódnak fel az elvektől mentes gyakorlatiasságban, de nem is képviselik 
elvontan, erőszakosan az elveiket. „A világhoz igazítsd elméd” – fogal-
mazza meg Alceste barátjaként Philinte.

Molière értékítéletéről a darab végkifejlete árulkodik. Alceste – mivel 
nem tudja megváltoztatni a többieket, az elveiből viszont nem hajlandó 
engedni – végül a pusztai magányba emigrál. Célimène túlkombinálja 
magát és lelepleződik: nevetségessé válik a társaság előtt. Vagyis a 
vágyott ünneplés helyett megvetést harcol ki. Philinte és Éliante viszont 
egymásra talál: boldogan élnek, míg meg nem halnak.

 
A színművet az teszi talányossá, hogy műfaji megjelölése: vígjáték. 

De mitől lesz ez a történet mulatságossá? Kit kell itt kikacagni? „Vagy 
tudunk nevetni Alceste-en vagy nem értjük a darabot” – adja meg a 
választ az egyik kommentátor. Rousseau pedig azt rója fel Molière-nek, 
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1hogy „darabjai a bűn és a rossz erkölcs iskolái [...] Legfőbb gondja, hogy 

nevetségessé tegye a jóságot és egyszerűséget [...] A becsületes embe-
rek nála csak beszélnek, a bűnösök cselekszenek”.

Minden eszmei-erkölcsi elv valamilyen általánosabb ügyre vonatkozik, 
de önmagában véve nem az ügyről, a gyakorlati alkalmazásáról szól, ha-
nem csupán az elv hirdetőjéről, gazdájáról. Arról, hogy az illető szubjektíve 
éppen az adott elvhez kötődik. Elvek, eszmék ütközésében – a maga 
közvetlenségében, funkcionálisan – szubjektív vélekedés, beállítódás áll 
szemben egy másik szubjektív vélekedéssel, beállítódással. A közöttük 
esetleg meglévő objektív hierarchia itt nem jelenik meg. Ennyiben az 
effajta elviség öncél: valamely elv, eszme hirdetése pusztán magáért  
az elv, az eszme kedvéért. Ezen a szinten – mondhatni – tisztán magán-
ügy, hogy ki milyen elvet vall. Csak a gyakorlati alkalmazásban kezd a 
magánügynél többé válni, vagyis amikor emberek együttcselekvései (tehát 
nem puszta vitái!) során megütközik mások elveivel, elképzeléseivel, törek-
véseivel, illetve megmérkőzik a tapasztalati valóság ellenállásával. Ekkor 
lesz az elveknek (ezért objektíve helyes vagy helytelen, reális vagy irreális 
voltuknak) praktikus tétje, tesznek szert gyakorlati jelentőségre – avagy 
megmaradnak a megvalósulatlanság gyakorlati jelentéktelenségénél. 
Ténylegesen csak a konkrét alkalmazás során derül ki, mutatkozhat meg 
az egyes elveknek – adott szituációban – értékes vagy súlytalan volta. 
Szigorúan véve, minden elv, eszme annyit ér, amennyi realizálódik belőle.

Mi a Mizantróp elméletileg általánosítható üzenete? A molière-i áb-
rázolásban a világunkhoz való három, jól elkülönülő viszonyulással 
találkozunk. 

1. Elvektől mentes pragmatizmus. Olyan – elvek, eszmények nélküli – 
gyakorlatiasság, mely kizárólagosan a gyors sikerre orientálódik és a 
közvetlen eredményen méri a sikert. Minden eszköz helyes, mely jól 
szolgálja az elérni kívánt célt.

2. Elvont elviség. A szellemi elvárásokat (elv, eszme, eszmény) az 
objektív realitásoktól függetleníteni próbáló forma. Az ilyen elvárásokat 
a tapasztalati valósággal szemben előnyben részesíti, azok fölé helyezi. 
Eszmeileg eltávolodik a korabeli emberek kisszerűnek, alacsonyrendű-
nek minősített világától. Valamilyen elméleti vagy morális eszmerendszer 
nevében távolságot tart tőle és igyekszik minimálisra redukálni a vele való 
érintkezést. Elutasítja, tagadja a fennállót, de ezt absztraktan, a konkrét, 
kétoldalú érintkezés megszakítására való törekvéssel teszi. Ezzel lénye-
gében lemond a ráhatásról, a befolyásolásáról. Elvisége megreked az 
elvontság szintjén: valójában absztrakt dogmaként működik. Tényleges 
funkciója nem a változtatás, hanem az uralkodó állapotokkal szembeni 
önmegőrzés, önvédelem. 

3. Alkalmazott elviség. A szellemi elvárásokat (elv, eszme, eszmény) 
és az adott valóságot azonos szinten összekapcsoló forma. Megkísérli 
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2 az objektív realitásokban megvalósítani, azokba „beleírni” az elvárásait. 

Beállítódásának két pillére van. Kiinduló alap a tapasztalati világ (az 
éppen adott emberek, irányultságaik, az erőviszonyok), ugyanakkor vele 
szemben eszmei távolságtartást is létesít. Az ebből következő magatar-
tás nem egyszerűen a fennálló kiszolgálása, hanem a valóság gyakorlati 
megváltoztatására való szisztematikus törekvés. Ez a törekvés attól lesz 
szisztematikus, hogy valamilyen elméleti elvrendszer, eszmerendszer, 
értékrend gyakorlati közvetítésén munkálkodik: annak az adott valóság-
hoz közvetítéséhez, közelítéséhez keresi az eszközöket, eljárásokat. 
Elengedhetetlen kritériuma az alkalmazhatóság, az alkalmazás. (Erről 
az álláspontról: a legnemesebb eszme is elvont, funkciótlan, mert hatás-
talan, ha nem teremthetők meg a kivitelezéshez a megfelelő eszközök, 
illetve hiányzik azok megfelelő alkalmazása.)

Megjegyzendő, hogy más színműveiben is figyelemre méltóan jelenik 
meg Molière szemléletmódja. Mind a Tartuffe-ben, mind a Don Juanban 
megmutatja, hogy milyen a korabeli társadalom, milyenek az emberek. 
Ábrázolása szerint az álszent, az alakoskodó, a képmutató, az ügyes-
kedő éri el a sikereket. Ilyen a világunk természete és az érvényesül, aki 
gátlástalanul engedelmeskedik ennek a logikának. Ugyanakkor Molière 
értékrendje tiltakozik e világ elvtelen gyakorlatiassága ellen és egy – a 
történetekben szervetlen – „isteni beavatkozással” (bölcs uralkodó, kő-
szobor) korrigálja a morálisan kizökkent valóságot. Művészként helyre 
akarja billenteni, de realistaként tudja, hogy ez – az adott korban – csak 
valamilyen nem e világi deus ex machinával lenne végrehajtható. A kora-
beli társadalomban az elvekkel, eszményekkel szemben a pragmatikus 
ügyesség az erősebb. 

 
Minek a pártján?

Szeretjük szidni a pártokat. Szeretünk velük foglalkozni, róluk beszélni. 
Szeretünk valamelyik politikai pártra szavazni.

Kevésbé szeretünk azon elmélkedni, hogy egyes tetteinkkel – mélyebb 
összefüggésekben – valójában minek a pártját fogjuk. Pedig – jobban 
belegondolva – minden cselekedetünkkel (és nemcselekvésünkkel) a 
szavazatunkat adjuk le valamire. Tevékenységünk irányulhat részcélok 
(részleges célok) vagy átfogóbb célok megvalósítására, illetve egy má-
sik metszetben rövidebb vagy hosszabb távú eredmények elérésére. 
Szándékainknak, törekvéseinknek – bizonyos megközelítésben – két 
alaptípusa létezik.

Vannak tetteink, melyeket – súlyozva a bennük keveredő motiváció-
kat – egy közvetlen cél elérése, a pillanatnyi vagy szélesebb körű gyors, 
egyszeri siker reménye mozgat. Viselkedésünket irányíthatja valamilyen 
rövidebb távú előnyre, eredményességre való törekvés (a most, a jelen 
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3– mondhatni valamiféle konkrét „tűzoltás” szándéka). Ugyanakkor irányít-

hatja valamilyen bonyolultabb, összetettebb, átfogóbb (azaz komplexebb, 
illetve hosszabb távú) eredményesség igénye is. Ez utóbbi esetben 
távolságot teremtünk spontán vágyainkkal, ösztönzéseinkkel szemben 
annak érdekében, hogy ezek rovására, feláldozása árán is tartós meg-
oldást érjünk el. (A „tűzmegelőzésre” koncentrálunk, hogy elkerüljük az 
utólagos „tűzoltás” feladatát.)

Jelen írás az előbbi beállítódást – szimbolikus kifejezéssel – has-
pártinak (a Has pártjára állónak), az utóbbit fejpártinak (a Fej pártjára 
voksolónak) nevezi. Tehát ebben a leosztásban kizárólag a Has Pártja 
(pártjai) és a Fej Pártja (pártjai) léteznek. Minden igyekezetünk elsődle-
gesen haspárti vagy fejpárti. (Az elnevezések tisztán leíró jellegűek: nem 
tartalmaznak semmiféle értékelést, minősítést. Akár A és B típusúként is 
jelölhetnénk.) Alternatívájukban a gyorsabb hatásra, megtapasztalható, 
megfogható sikerre, eredményre törekvés és a valamilyen teljesebb 
megoldásra (átfogóbb, tartósabb, távlatilag szilárd eredményre) törekvés 
válaszútja fejeződik ki. 

A haspárti beállítódásban előnyt élveznek az azonnali, jelenbeli 
igények, az itt és most előnyök. Haspárti álláspontra helyezkedik (has-
pártiként viselkedik), aki éppen valamilyen közvetlen létezést biztosító 
fizikai szükséglet kielégítését (pl. a jóllakást) tartja a legfontosabbnak. 
Haspárti (azaz „életszerű”, hétköznapi) álláspontra helyezkedik, aki ép-
pen valamilyen szellemi szükséglet halaszthatatlan kielégítését (pl. egy 
információ, részismeret rögtöni megszerzését) ítéli a legfontosabbnak. 
Haspárti álláspontra helyezkedik, aki éppen azt tartja a legfontosabbnak, 
hogy mihamarább egy adott konkrét élményben részesüljön. Haspárti 
álláspontra helyezkedik, aki éppen valamilyen lelki hiányérzetének gyors 
orvoslására törekszik. De az is haspárti álláspontra helyezkedik, aki az 
azonnali aktivitás, itt és most cselekvés, a tétlenségtől, passzivitástól 
menekülés szubjektív lelki-morális igényének engedelmeskedik. Ezek-
ben a példákban a „has” az életet a maga egyszerű közvetlenségében, 
mindennapiságában szimbolizálja.

 
Életfolyamatunk gyakorlatában a „has” – szigorúan véve – elsőbbséget 

élvez a „fejjel” szemben. A gyomor táplálása, vagyis a puszta biológiai 
életben maradás a „fej” működésének előfeltétele. A pszichikum szub-
jektíve elviselhető „táplálása”, „jóllakatása” – vagyis a pszichofiziológiai 
életben maradás – a „fej” működésének előfeltétele. Ugyanakkor szük-
séges egy másik összefüggést is hangsúlyozni.

A „has” és a „fej” ugyanabban az idődimenzióban létezik: a most di-
menziójában. De nemcsak ugyanabban. A „has” (a jelen) funkcionálisan 
megelőzi a „fejet” (a nagyobb léptéket, a távlatot). A „has” működése az 
alap. De csak az alapot és nem a tartalmat adja a „fej” működéséhez. Így 
létezésük azonos idődimenziója mellett eltérő idődimenziójuk is fennáll.  
A „has” közvetlenül az itt és most szolgálatában áll. Horizontja, pers-
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4 pektívája a – tágan vett – jelen. A „fej” viszont képes elrugaszkodni a 

jelentől és szélesebb horizonton mozogni. Képes arra, hogy a mindenkori 
itt és mostot különböző eszmék, elvek stb. nevében megbírálja, illetve 
ellenpontozza. 

A „has” működése (az életösztön) közvetlenül nem igényli a „fej” se-
gítségét, bármiféle eszme, eszmény jelenlétét. Az életösztön spontán 
módon hat. Az egyes egyén esetében a „has” – funkcióját tekintve – a 
„fej” (mint komplexitás, illetve mint távlat, jövőkép) nélkül is létezhet.  
A „fej” viszont életképtelen a „has” nélkül. Másrészt azonban a „fej” képes 
arra, hogy – bizonyos értelemben – a valóság fölé emelkedjen. Képes 
úgy eltávolodni a valóságtól, hogy megkettőzi azt: létrehozza a tapasz-
talati és a képzelt (elképzelt, eszmei) valóság kettősségét. 

A „fej” által gyakorolt kontrollnak két alapváltozata alakult ki. Az egyik 
elvi-lelkiismereti megfontolásból akarja a célt, de nem foglalkozik a hozzá 
vezető eszközökkel: azok alkalmazásával-alkalmazhatóságával. Nem 
mérlegeli, hogy közülük melyek lehetnek eredményesek és melyek nem. 
(Elvont elviség.) A másik a kitűzött cél elérhetőségére, realizálhatóságára 
koncentrál: a meglevő (illetve megteremthető) eszközökhöz próbálja 
igazítani a végső célkitűzés konkrét megvalósítási szintjét. Szándéka 
szerint végső célját valósítja meg a mindenkori aktuális, jelenbeli tevé-
kenységével úgy, hogy mindvégig az objektív realitás bázisán marad. 
(Alkalmazott elviség, mint az eszközöknek és az eszmék, elvek által 
befolyásolt gyakorlati céloknak az összehangolása.)

Megesik tehát, hogy az említett kettősség, elkülönülés megszilárdul, 
tartóssá válik és a „fej” működése saját útra tér. Más esetben azonban a 
megkettőződés viszonylagos és átmeneti, mert a „fej” úgy emelkedik a ta-
pasztalati valóság fölé, hogy kívülről visszahat rá: irányító befolyása alá von-
ja. Azáltal, hogy folyamatosan újratermeli és feloldja a tapasztalati valóság 
és a gondolat elválasztottságát, dinamikus kapcsolatot hoz létre közöttük.

1. Fejpárti álláspontra helyezkedik, aki megengedheti magának, hogy 
gondolatban elrugaszkodjon a valóságtól és a tapasztalati világgal szem-
ben előnyben részesítsen valamilyen eszmei világot. Alceste története 
azt mutatja, hogy a „fej” – bizonyos mértékig, határok között – elvonat-
koztathat a „hastól”. Megteheti, hogy a mindennapi élet ellen fordul. 
Teljesen nem tekinthet el működésének materiális, biológiai alapjától, de 
gondolati-lelkiismereti (elvi, eszmei) absztrakcióba vonulhat, menekülhet 
előle. Természetesen más vonatkozásban az ilyen absztrakció egyáltalán 
nem absztrakt: éppen ez táplálja a személyes lelkiismeret szubjektivitá-
sát. Ennyiben itt a fejpárti kiindulópont átcsap haspárti magatartásba, 
gyakorlatba (morális „tűzoltás” mint „lélekmentés”). Az írás további része 
a fejpártiságnak erre a „kevert” változatára nem vonatkozik.

2. Fejpárti álláspontra helyezkedik, aki az egyszeri vagy rövid távú 
előnyök rovására átfogó szerkezeti előnyöket preferál és ezért – az egy 
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5szempontú, egyoldalú, részleges cél haspárti eredménycentrizmusával 

szemben – egy adott struktúrából fakadó rendszerszemléletet próbál 
érvényesíteni. Nem pusztán többoldalú, holisztikus megközelítést 
alkalmaz, hanem működő rendszerekben és a rendszereket megha-
tározó struktúrákban gondolkodik. (Például a komplexebb, közvetett 
eredmény elérése érdekében bizonyos eseményeket kiváltó okok 
átalakítása, felszámolása és az eredmények ezen keresztül történő 
befolyásolása.) 

3. Még átfogóbb fejpárti álláspontot képvisel, aki nem pusztán egy 
adott struktúrából adódó rendszerszemléletet próbál érvényesíteni, ha-
nem távlati célokat, hosszú távú szempontokat is figyelembe vesz, azaz 
perspektivikusan szerkezeti nézőpontot alkalmaz. Mondhatni, egyesíti, 
szintetizálja a strukturális és a történeti szempontot. Ebben a megköze-
lítésben teljesen súlytalan, érdektelen valamennyi olyan törekvés, amely 
érintetlenül hagyja a negatívumokat előidéző rendszert, azaz nem keresi 
az átmenetet (átvezetést) más, az elutasított alapszerkezeten túllépő 
struktúrába. Kiélezetten fogalmazva: ami nem minden, az semmi. Amely 
cselekedet, esemény nincs velünk, az ellenünk van. (Vö. Egy rendszer 
megjavításának és meghaladásának különbségéről. Eszmélet, 81.)

Akinek a táplálék szerzése a jelenbeli fő célja, és a jóllakást, a pilla-
natnyi megélhetést tartja a legfontosabbnak, az cselekvésével magától 
értetődően szavaz a Has pártjára. Ennél összetettebb képet mutat és 
komplexebb megközelítést igényel a megélhetés kérdése fejpárti né-
zőpontból. 

Aki megengedheti magának, hogy fontosnak tekintse a hosszabb 
távú megélhetésének biztosítását, az kénytelen a haspártinál átfogóbb 
összefüggésekkel számolni. Előbb-utóbb belátja, hogy ennek meg-
valósítása nem csak rajta múlik: megélhetésének feltételei mások, a 
többi ember megélhetésétől is függnek. (Ennek hiányában az ő meg-
élhetése is veszélybe sodródhat.) Átfogó megoldást keresve kénytelen 
felismerni: saját hosszú távú megélhetésének biztonsága miatt abban 
érdekelt, hogy garantált legyen valamennyi állampolgár megélhetésének 
a lehetősége.

Aki belegondol a hosszú távú megélhetés biztonságának még széle-
sebb feltételeibe, az érdeklődését kibővíti a helyinél (nemzetgazdasági, 
regionális) átfogóbb, emberiségléptékű keretekig és a biztonságkere-
sésbe történeti (világtörténelmi) szempontokat is bekapcsol. Átfogó 
megoldást keresve kénytelen felismerni: a hosszú távú megélhetés 
biztonsága miatt érdekeltek vagyunk abban, hogy valamennyi meg-
született és jövőben megszülető egyén megélhetésének a lehetősége 
biztosítva legyen. Olyan világméretű, emberiségléptékű társadalmi 
berendezkedés létrehozásában vagyunk érdekeltek, amely társada-
lomszerkezeti garanciákkal akarja mindenki számára biztosítani a 
megélhetés lehetőségét.
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6 Zárójelben megemlíthető egy a jelen írás tárgyát nem képező ösz-

szefüggés. Az eddig vázoltakból kitűnik: minden közvetlen szándékunk, 
törekvésünk – végső soron – vagy haspárti vagy fejpárti. Némiképp 
leegyszerűsítve és sarkított megfogalmazásban: önmagunkhoz és 
konkrét helyzetünkhöz választott viszonyulásunkkal, beállítódásunkkal 
vagy a Has pártjára vagy a Fej pártjára szavazunk. Ebből azonban nem 
feltétlenül következik, hogy valamennyi cselekedetünk (hatásaiban) a 
szándékunkéval azonos pártállású lesz. Egyrészt, mert – nem tudván 
kellőképpen átlátni, illetve befolyásolni a külső, tőlünk független moz-
gásokat, erőviszonyokat – szándékunk a megvalósítás során az eredeti 
céltól gyakorta eltérül, sőt akár visszájára fordul. Másrészt, mert egycélú 
törekvésünk kivitelezése a következményeiben nem egydimenziójú. Így 
tetteinkkel a tényleges gyakorlatunkban – akaratunktól függetlenül, töb-
bé-kevésbé spontán melléktermékként – egyidejűleg több témakörhöz 
„szólunk hozzá”, számos különböző dologra adjuk a szavazatunkat. (Ha-
sonlóan ahhoz, ahogy a képviseleti demokráciában a választópolgárok 
a négyévente leadott voksukkal többnyire olyasmikre, olyan döntésekre, 
adnak felhatalmazást, amelyekről nem is tudnak, sőt – ha módjukban 
állna – az ellenkezőjét választanák.) Az egyes cselekedeteinkkel – nem 
a szándékok, hanem a gyakorlat szintjén – valójában egészen különböző 
dolgoknak a pártját fogjuk. 

Az aprómunka jelene és jövője

Egy a húszas évek legelején keletkezett regényből (Gladkov: Cement) 
idézem fel a következő jellegzetes módszertani polémiát. Az egyik nézet 
szerint „a jelen, a ma szükségleteit kell szem előtt tartani” és elsőbbséget 
adni „az égetően sürgős munkáknak”. Ártalmas, ha a „képzeletünk a 
jövő képeiből megalkotja a jelen fellengzős romantikáját”. A vitapartner 
érvelése: egy kényszerhelyzetet, feladatot nemcsak „holmi apolitikus 
szakember” módjára lehet megoldani, aki nem tud, de egyáltalán „nem 
is akar a napi tények fölé emelkedni”. A polgárháborúban lepusztult gyár 
termelésének újraindítása egyszerre adna választ „a holnap és a ma 
szükségleteire”.

A két vélekedés ütközésében végső soron az alábbi dilemma nyer 
kifejezést. Kézenfekvő, hogy „a jelen, a ma szükségleteire” adható olyan 
válasz, amely közvetlenül – mintegy „tűzoltó” módszerrel – igyekszik ki-
elégíteni az igényeket. Az alapproblémának ebben a megközelítésében a 
„tűzoltás” fontossága sorrendi elsőbbséget követel minden más szempont 
rovására. Ebből adódóan a mindenkori jelen irányítja, fogságában tartja a 
jövőt. A mai szükségletre adott válasz építi ki a holnapot, a holnapi jelen 
a holnaputánt és így tovább. Folyamatossá válik, állandósul a „tűzoltó” 
tevékenység. Ebben az eljárásban valamilyen spontán jövőt formál ki a 
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7„tűzoltások” sorozata. Mondhatni, az egymást követő „tűzoltások” „fel-

égetnek” minden egyéb kiutat.

Kérdés, hogy nem létezik-e más út. Vajon nem elégíthetők-e ki a 
jelen szükségletei ettől eltérő, nem „apolitikus” módon? Nem adható-e 
a jelen feladataira olyan válasz, amely a mai feladatokat úgy próbálja 
megoldani, hogy egyidejűleg távlati (stratégiai) célkitűzéseket is beépít 
a megoldásokba. Nevezetesen: az egymást követő jeleneket egységes 
struktúrába szervezi, fogja össze. Vagyis a közvetlen jelenek sorrendi 
elsőbbségével szemben – ahol lehetséges – a távlati struktúrából adódó 
megoldásoknak ad elsőbbséget. 

Nézzünk egy másik példát is az iménti módszertani alternatívára. 
Egy történet főhőse, Harapós Józsi nem szereti azt a világot, amelyben 

él és magánharcot indít ellene. Szabadidejét azzal tölti, hogy zsebében  
– szigetelt nyelű – csípőfogóval járja a területet és ha valahol huzalt, ká-
belt pillant meg, óvatosan, feltűnés nélkül nyissz – elvágja. Titkon abban 
bízik, hogy aprómunkája nem vész kárba és meg fogja hozni a gyümöl-
csét: károkozása gondot okoz a rendszernek, sőt akár meg is rendítheti 
azt. (Ha mégsem, akkor sincs nagyobb baj. A lelkiismerete nyugodt, 
hiszen ő megtette, ami tőle telt.) Olykor azt is reméli, hogy lázongásának 
példája ragadós lesz, másokban is megfogan és egyre többen ilyen-olyan 
szerszámot ragadnak, mígnem a rendszer végül összeomlik. Ha ez még-
sem következik be, akkor sem rajta múlott az összeomlás elmaradása. 
Amire képes volt, azt ő megtette. (A történetben Józsi ihletője a Móricznál 
szereplő Kis János, aki gyűlölettől vezérelt eltökélt aprómunkával – rágó-
munkával – ki akarja enni a kövér Sarudit a vagyonából.)

Harapós Józsi története azzal az alapkérdéssel kapcsolatos dilemmát 
veti fel, hogy miként tudunk valamilyen strukturális problémát megoldani. 
Vagyis hogy miképpen lehet az adott problémán túllépő, azt meghaladó 
új struktúrát létrehozni. 

Az egyik nézet szerint az elutasított jelenségek megszűnése és job-
bakkal történő felváltása szívós, következetes aprómunkával érhető el. 
Eszerint mennyiségileg halmozódó részeredmények összetevődéséből 
egy más világ, kedvezőbb egész alakul ki. A kritizált valóság kitartó 
roncsolása (illetve a másik megközelítésben: javítgatása) előbb-utóbb 
elvezet a célhoz: új társadalomszerkezetet eredményez. Szorgos apró-
munkánkkal a nem kívánt jelent a nemlétbe, magunkat pedig egy jobb 
létbe, valamilyen szándékolt jövőbe segítjük át. Jelenünket ily módon 
tesszük e szándékolt jövő előkészítőjévé.

A másik nézet viszont nem lát esélyt arra, hogy az elutasított világ 
(társadalmi rendszer) a Harapós Józsi-féle – adott esetben bármilyen 
sokak által és szorgalmasan végzett – cselekvéstől összeomlik (illetve 
a sorozatos javítgatásoktól megjavul) és helyébe valami ténylegesen új 



m
á

s
k

é
p

p 
– 

m
á

s
 k

é
p

19
8 szerveződik. Értelmezése szerint a jelen jövője nyitott: tevékenységünk 

nyomán lényegileg változatlan maradhat, illetve – nézőpontunktól függő-
en – jobbá vagy rosszabbá válhat. Akkor van esély valóban kilábalni az 
elvetett jelenből, ha sikerül abban valamilyen lehetséges jövőt meglátni 
és megvalósítani: megkísérelni ebből a választott eszmei célból vissza-
bontani a tevékenységünket. Olyan egységes stratégiával rendelkező 
cselekvést kialakítani, amely ezzel a mindenkori jelenre alkalmazott jövő-
képpel dolgozik. Vagyis a változtatásokat egyneművé teszi a szándékolt 
jövővel. Abból származtatja, vezeti le. Ily módon formálhatók át a létező 
jelenek a megcélzott jövő szerves múltjává. 

Ahhoz tehát, hogy szándékunk szerinti társadalomszerkezet épüljön ki, 
a változtatásokat kezdettől a kiinduló problémát feloldó új struktúra men-
tén (azáltal koordinálva és integrálva) – mondhatni célirányosan, a célra 
felfűzve – kell végrehajtani. A fennállónál jobbnak gondolt egész csak úgy 
jöhet létre, ha tetteink egy keletkező más rendszer alapszerkezetébe az 
egész részeként építenek – illetve nem építenek – be bizonyos elemeket. 

A következőkben a levont módszertani konzekvenciákat különböző 
területekre próbálom konkretizálni. Nem véletlen, hogy az olvasó mind-
ezeken a területeken azonos nyelvi kifejezésekkel, logikai fordulatokkal 
találkozik.

 
Szociális aprómunka

Minduntalan beleütközünk polgártársaink szegénységének, ínségének, 
nyomorúságának különböző jelenségeibe. 

Vannak, akiket nem rendít meg mások szegénységének a látványa. Azt 
vallják, hogy a természet rendszerében szükségképpen vannak erősek 
és gyengék, tehetségesek és tehetségtelenek, ügyesek és ügyetlenek. 
Az emberiségnek az az érdeke hogy az összes egyén a maga javát ke-
resse, a saját érdekét kövesse és annak érvényesítéséért megküzdjön 
a többiekkel. Akkor valósul meg a közjó optimálisan, ha mindenki csak 
önmagára van tekintettel. Ekkor valamennyi egyént maximális erőfeszí-
tésre és találékonyságra készteti a közöttük zajló verseny kényszere – 
így automatikusan az összesség teljes erőfeszítése jön létre. Ez előnyös 
a nemzetnek és az emberi nemnek – de érdeke a sikereket kiharcoló 
egyénnek is. Nem jóakarat és rosszindulat kérdése, hogy a különböző 
adottságú egyének versengésében a jobb adottságúak győzedelmesked-
nek. Mi sem természetesebb ennél – a végeredmény tisztán matematika. 
Így van berendezve a világ. Az emberiség haladásának motorja az egyé-
nek spontán versengése, amelynek szükségképpen vannak győztesei és 
vesztesei. Áldozatok nélkül nincs fejlődés. A világ rendje, ezért az igazi 
humanizmus: „a gyengék pusztuljanak”. 
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9Míg egyeseket a világ rendezettségéről tudósít, addig másokat elke-

serít és felháborít a szegénység látványa. Ezért ők nem a versenyre, 
hanem az életre, az életkörülmények, életlehetőségek javítására (min-
denki életben maradásának, megélhetésének lehetőségére) szavaznak, 
és különböző módokon megkísérelnek változtatni a rászorultságokon.

Vannak, akik önkéntes adakozással, emberbaráti támogatással pró-
bálják elviselhetőbbé tenni némely rászoruló helyzetét. Tudják, hogy 
bármennyi alamizsnát adnának nekik, „lyukas dézsába hordják a vizet” 
és ettől nem fog lényegileg megváltozni, pláne megszűnni a szegénység 
rendszere. De önzetlen jótékonykodást követel tőlük a lelkiismeret.

Vannak, akik civil összefogással (élelmiszer, ruházat stb. gyűjtésével 
és szétosztásával) vagy karitatív segélyszervezetekben való tevékeny-
kedéssel próbálnak segíteni némely rászorulón. 

Tudják, hogy bármennyi élelmet, ruhaneműt osztanának szét közöttük, 
nem fogynak el az ínséget szenvedők. Tudják, hogy semmilyen mértékű 
segélyezés nem számolhatja fel végleg a rászorultságot és nem tünteti el 
a szegényeket. De a gyakorlatban mégiscsak ez a kisebbik rossz, ezért 
nekik ilyen igyekezetet diktál a lelkiismeretük.

A karitatív, szociális alapú támogatás hívei tisztában vannak azzal, 
hogy semmiféle – bármilyen áldozatkész – aprómunka nem képes 
megoldani a kiinduló problémát: elérni az alaphelyzet megváltozását, a 
szegénységet termelő rendszer meghaladását. Tisztában vannak azzal, 
hogy tevékenységük csupán életvédelmi „tűzoltó munka”: csak egyes 
rászorulók helyzetének alkalmi javításán fáradoznak. Ugyanakkor bele-
nyugodnak, beletörődnek ebbe a részlegességbe. Mivel az életet akarják 
menteni (az életben maradást segíteni), haspárti nézőpontból helyesen 
cselekszenek, amikor némelyek időleges túlélésére szavaznak. 

Megtörtént eset az ötvenes évek Magyarországán. Egy hétgyerekes, 
keresztény nevelésű anya nagy ritkán elment a cukrászdába és – mint-
egy a család képviseletében – megevett egy krémest. „Ennyi gyereknek 
úgysem tudok süteményt venni” – mondta a szokását rosszallóan szóvá 
tevő szomszédoknak. Nem biztos, hogy viselkedése a legpozitívabb 
eljárás az ilyen helyzetekben. De a lehetetlennel (minden gyereke meg-
vendégelésével) szembeni negatív magatartásként tanulságos: nem tesz 
úgy, mintha heroikus aprómunkával bármi esélye lenne tényleges kiutat 
találni. Így nem kelti azt az illúziót, hogy az ilyen jellegű probléma meg-
oldható lenne az adott, fennálló körülmények között. Nem bocsátkozik 
bele olyan küzdelembe, amely eleve csak elveszíthető. (Vagyis csupán 
részeredményt – azaz haspárti eredményt kínál.)

A történet felidézése – visszautalva a Harapós Józsinál már jelzett 
értelmezési dilemmára – a karitativitástól eltérő beállítódás módszertani 
felvezetését célozta. 
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0 Vannak ugyanis, akik eleve úgy ítélik meg, hogy semmilyen adakozás-

tól (sem egyszerű, sem bővített alamizsnálkodástól, illetve segélyezéstől) 
nem várható a szegények helyzetének érdemi megváltozása; adományok 
mennyiségi összegeződésétől nem lehet remélni a rászorultság felszá-
molódását. Ezért szerintük a tényleges feladat nem egyes szegények 
alkalmi megsegítése, hanem magának az egész szegénységnek a 
megszüntetése. Ebből következően nem érdemes, sőt kifejezetten káros 
ennél szerényebb célkitűzéssel foglalkozni. Érdemi változást ők kizárólag 
magának a szegénység rendszerének (a szegénység újratermelődési 
feltételeinek) a teljes felszámolásával tartanak lehetségesnek. 

Ők is az élet javítására akarnak szavazni, de nem csupán véletlensze-
rűen és esetileg, hanem komplexen: minden honfitársuk, sőt embertársuk 
életlehetőségére. Mivel hosszú távon akarnak az életre (az életlehetősé-
gek biztosítására) szavazni, nem az éppen útjukba kerülő rászorulókkal 
(adományozásukkal, segélyezésükkel) foglalkoznak, hanem átfogó 
társadalomszerkezeti megoldás esélyeinek a keresésével. Nevezetesen 
annak elősegítésével, hogy az emberiség történelmileg meghaladja a 
szegénységet termelő rendszert. 

Akik a szegénység egész rendszerének meghaladását tekintik 
céljuknak és nem érik be ennél kevesebbel, fejpárti nézőpontból kö-
vetkezetesen cselekszenek. Ebből a fejpárti nézőpontból a közönyös 
nem adakozó és a jószívű magánadakozó ugyanazon az oldalon áll 
– a rászorultság termelődését megszüntető feladat megkerülésének, 
elutasításának oldalán. A szociális aprómunka sem érinti az adakozásra 
szorulás teljes felszámolásának a problémáját. Sőt, tevékenységének 
témaválasztásával – szubjektív szándéka ellenére – megerősíti azt. 
A rászorultság tartósításának logikája szerint cselekszik. Ahhoz járul 
hozzá, hogy a mai koldusból holnapi koldus legyen, vagyis a kolduslét 
újratermelődését segíti elő. (Adalék a témához: Kit érdekel Koldus Józsi? 
Eszmélet, 94.)

A humánus szándékú emberek fenti dilemmájának illusztrálására 
álljon itt egy egykor népszerű mese. Élt egyszer egy gonosz király, aki 
kegyetlenül sanyargatta a népét. Annyira sanyargatta, hogy azt már nem 
lehetett elviselni. Pontosabban: nem lehetett volna elviselni, ha nem lett 
volna a gonosz királynak egy jóságos lánya, aki mindig megvigasztalta 
a népet. Ezért a nép mégis tűrte, egyre csak eltűrte a sanyargatást és 
rettenetesen szenvedett. Ám egyszer szörnyű dolog történt: váratlanul 
meghalt a jóságos királylány és a nép vigasztalás nélkül maradt. Állandó 
vigasztalás nélkül azonban többé már nem volt képes elviselni a folytonos 
sanyargatást. Mivel nem tudott tovább tűrni, mi mást tehetett? Kénytelen 
volt fellázadni és megdönteni a gonosz király uralmát.
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1Környezetvédelmi aprómunka

 
Tapasztaljuk, hogy az utóbbi évtizedekben látványosan megbomlott 
az emberiség és lakóhelye közötti egyensúly. Egyre több kellemetlen 
figyelmeztető visszajelzést kapunk a természet oldaláról: globális 
felmelegedés, elsivatagosodás, időjárási szélsőségek, a tengerszint 
emelkedése, az ivóvízkészletek sorvadása, rezisztens kórokozók elter-
jedése, csökkenő mezőgazdasági hozamok, új fertőzéses megbetege-
dések stb. Vannak, akik nem aggódnak az új jelenségek miatt. Egyesek 
nemlétezőként vagy átmenetiként kezelik őket. Mások azt vallják, hogy 
a tudományos kutatás és a technika – miként eddig mindig – ezeket a 
problémákat is meg fogja oldani.

Míg egyesek rendületlenül bíznak a jövőbeni tudományos eredmények-
ben, addig másokat komoly aggodalommal töltenek el a környezetpusz-
títás jelenségei. Ezért ők nem a tudományos-technikai optimizmusra, 
hanem az emberi életesélyek azonnali javításának szükségességére 
szavaznak. A Glóbusz rohamosan romló állapota miatt fontosnak tartják 
az emberiségre veszélyes folyamatok visszafordítását. Megpróbálnak – a 
maguk szintjén – valamit tenni ezért és különböző módokon megkísérlik 
védeni a természeti környezetet. 

Igyekeznek környezetkímélő szokásokra átállni és ezeket másoknál 
is meghonosítani. 

Csökkentik a fogyasztásukat. Takarékoskodnak a nyersanyagokkal 
(vízfelhasználás stb.), mérséklik az energiaigényüket (szokások meg-
változtatása, energiatakarékos háztartási gépek, világítás). Ahol lehet, 
áttérnek a megújuló energiákra. Törekszenek arra, hogy minél kevesebb 
hulladékot dobjanak a szemétbe: az elhasznált, fölöslegessé vált tárgya-
kat újrahasznosítsák (szelektív hulladékgyűjtés). A környezetvédelmet 
népszerűsítő akciókat, kampányokat szerveznek: „Autómentes nap”, „Ne 
vásárolj semmit!” nap. (Egyáltalán nem logikátlan, de paradox mellék-
termék, hogy a környezetvédő indíttatások terjedésének hatására már 
külön – profitorientált – ökológiai ipari szektor, üzletág jött létre.)

Tudják, hogy csupán fogyasztói környezetvédelemmel nem lehet meg-
menteni a Földet. Hogy semmilyen mértékű takarékoskodás, szelektív 
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás stb. nem elegendő a környezetromboló 
rendszer meghaladására. De ténylegesen mégis ez a célkitűzés kisebbik 
rossz, ezért ezen a területen teszik meg az erőfeszítéseiket. Számukra 
ezt írja elő a lelkiismeretük.

A környezetvédelem ilyen hívei tisztában vannak azzal, hogy sem-
minemű aprómunka sem képes megoldani a kiinduló problémát: nem 
tudja megváltoztatni az alaphelyzetet, azaz felszámolni a rendszer kör-
nyezetpusztító jellegét. Tisztában vannak azzal, hogy nem a Glóbusz 
természeti egyensúlyának megteremtésén, hanem csupán a közvetlen 
környezetet károsító egyes események eseti elkerülésén fáradoznak. 
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2 De mivel az életlehetőségeken akarnak – bármily csekély mértékben 

is – javítani, haspárti nézőpontból helyesen cselekszenek, amikor az 
alkalmi környezetkímélésre szavaznak. 

Vannak, akik eleve abból indulnak ki, hogy a fogyasztás átalakítása 
vagy visszafogása nem mentesíti annak a természetrombolásnak a 
következményeit, ami a termelés területén keletkezik. Kampányokkal és 
spórolással nem lehet felmutatni érdemi eredményt. Fogyasztói szemlé-
letváltással, környezetvédelmi „tűzoltások” mennyiségi összeadódásával 
nem érhető el az emberiség megmentése. A fogyasztói takarékoskodás 
nem ellensúlyozhatja a „romboló termelés” (Mészáros István) környezeti 
kártevését. Meglátásuk szerint a természeti egyensúly távlati (és hosszú 
távú) visszaállításának eszközei a termelés területén vannak. Tehát a 
kulcskérdés és kulcsterület a termelői környezetvédelem. Alapkövetel-
mény a fosszilis tüzelőanyagok használatának minimalizálása, a szén-
hidrogének kitermelésének beszüntetése, a szénbányászat leállítása. 
Az alternatíva kiélezett, mert a rövid távú kényelem ára az emberiség 
(életfeltételeinek) elpusztítása. 

Ők is az életre akarnak szavazni, de nem csupán alkalmilag és 
egyedileg, hanem átfogóan: valamennyi embertársuk életlehetőségére. 
Mivel hosszú távon akarnak az emberi életlehetőségek biztosítására, 
a természeti környezet – számunkra való – megmentésére szavazni, 
kénytelenek strukturális megoldásban gondolkodni. Ezért nem egyes 
esetleges környezetmentő akciókkal, hanem átfogó társadalomszerkezeti 
kiút keresésével foglalkoznak. Nevezetesen annak elősegítésével, hogy 
az emberiség történelmileg meghaladja a globális környezetrombolás 
rendszerét (a környezetrombolás árán termelő rendszert). 

Akik a környezetrombolás egész rendszerének meghaladását tekintik 
céljuknak és nem érik be ennél kevesebbel, fejpárti nézőpontból követke-
zetesen cselekszenek. Ebből a fejpárti nézőpontból a közönyös környe-
zetszennyező és az önkéntes környezetkímélő magánfogyasztó egyazon 
oldalon áll: a környezetromboló termelést strukturálisan megszüntető 
feladat halogatásának, mellőzésének oldalán. (A „tűzoltó” eredmények 
a tényleges megoldás ellenében hatnak, amennyiben nem az átfogó 
megoldás keresésére és követésére koncentrálnak.) A környezetvédelmi 
aprómunka is belül marad a környezetromboló gazdasági rendszeren: nem 
a kiküszöbölésének feladatával foglalkozik. Tevékenységének témaválasz-
tása – a szándékoktól függetlenül – objektíve támogatja ezt a rendszert.

Politikai aprómunka 
 

Minduntalan tapasztaljuk, hogy politikusaink gyakran hoznak ésszerűt-
lennek tűnő, illetve nemcsak egyesek számára, hanem az egész társa-
dalomra nézve is kedvezőtlen intézkedéseket. 
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3Vannak, akik szerint – minden gyarlósága ellenére – jótétemény 

számunkra a politikusok által vezérelt államhatalom. Ha nem lennének 
hivatásos politikai vezetőink, nekünk magunknak kellene eldönteni, 
hogy milyen szabályok szerint éljünk, milyen viszonyokat alakítsunk ki, 
hogyan működjünk együtt egymással, hogyan kormányozzuk, igazgas-
suk önmagunkat stb. Nekünk kellene megszervezni az együttélésünket, 
irányítani a közhatalmat – ami nem kevés fáradsággal járna. Bármilyenek 
is a politikusaink, helyettünk végzik el ezt a munkát – időt és energiát 
takarítva meg számunkra. 

Míg egyesek előnyösnek tekintik az uralmon levő kormányzat politi-
káját, addig mások elégedetlenek a politikai vezetők tevékenységével. 
Nem általában a közhatalom állami elkülönültségével, a pártrendszerrel 
és a képviseleti rendszerrel, hanem az éppen regnáló kormányzattal 
és pártokkal. Kifogásolnak bizonyos központi szabályozásokat, intéz-
kedéseket, amelyek felügyelete alatt kénytelenek élni. Terhesnek érzik, 
amikor a választott képviselők önkényesen érvényesítik velük szemben 
a hatalmukat. A helyzet jobbra fordulását más pártoktól, valamilyen másik 
kormányzattól várják. Érvelnek a kormány lecserélésének szükséges-
sége mellett, agitálnak a választópolgárok meggyőzéséért. A helyzet 
megjavítását ilyen politikai aprómunkáktól várják.

Tudják, hogy semmilyen kormányváltás nem számolja fel az embe-
rekkel, társadalommal szemben önállósult politikai uralom rendszerét és 
nem tünteti el a hivatásos politikusokat. Tudják, hogy bármelyik pártot se-
gítik pozícióba, nem fog megszűnni a politikusoknak való alávetettség. De 
abban reménykednek, hogy talán valamivel jobb lesz. A meggyőződésüket 
követik, ezért nyugodt a lelkiismeretük. A kormányváltás hívei tisztában 
vannak azzal, hogy nem a lakosság hatalomra juttatásán, hanem csak 
egyes társadalmi csoportok kiszolgáltatottságának alkalmi csökkentésén 
fáradoznak. Mégis ezt teszik, mert – reményeik szerint – így elérhető a 
kisebbik rossz: minden érezhető enyhítés könnyít az állampolgárok hely-
zetén. Mivel az életkörülmények javítására akarnak szavazni, haspárti 
nézőpontból helyesen cselekszenek.

Vannak, akik nem bíznak a rendszeren belül maradó politikai apró-
munkában. Ők abból indulnak ki, hogy az uralkodó pártok cseréjétől nem 
várható a politikai (a politikusoknak való) kiszolgáltatottság érdemi csök-
kenése. Érdemi változást kizárólag magának a centralizált bürokratikus 
állami politikának a teljes megszüntetésével tartanak lehetségesnek. Szá-
mukra az a legalapvetőbb probléma, hogy az emberek nem dönthetnek 
maguk az őket érintő társadalmi kérdésekről. Hogy az életük, helyzetük 
feletti hatalom kérdésében hiányt szenvednek. Hogy sorsukon azért 
uralkodhatnak a politikai vezetők, mert ők – hatalmi deficitjük, hatalom-
szegénységük következtében – nem rendelkeznek szabadon önmaguk 
és közös ügyeik felett.
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4 Miért ne rendelkezhetnének egy község, város, ország stb. lakosai 

saját maguk az életükről? Miért ne próbálhatnák meg maguk irányítani a 
sorsukat? Miért ne kísérelhetnék meg közvetlenül ők létrehozni a társa-
dalmi együttélésüket? Miért ne kormányozhatnák önmagukat? Szervez-
hetnék, gyakorolhatnák a saját közhatalmukat? Miért ne alakíthatnának 
ki egymással szabad együttműködést? Miért ne határozhatnának közös 
célokról, feladatokról és azok munkafedezetének biztosításáról? Miért ne 
dönthetnének az önigazgatás mellett? Ha valamely kérdésben önerőből 
esetleg nem lennének képesek megfelelően elboldogulni, még mindig 
alkalmazhatnának – nekik alárendelten – hozzáértő szakembereket.

Vannak tehát, akik az ilyen alternatíva felől nézve nem sokra értékelik 
a bürokratikus képviseleti demokrácián belüli változásokat. Szerintük 
nem a kormányok időről időre történő lecserélése, egyes társadalmi 
csoportok, rétegek alkalmi érdekérvényesítése, hanem a közhatalom 
egész politikai önállósulásának, elkülönültségének a megszüntetése a 
tényleges feladat. Úgy ítélik meg, hogy nem érdemes, sőt egyértelműen 
káros ennél kisebb célkitűzéssel foglalkozni. Önszerveződésben, az 
alkotmányos bürokratizmus rendszerétől eltérő kreatív megoldásokban 
gondolkodnak. Keresik az állami előírások, a törvényerőre emelt admi-
nisztratív szabályok megkerülésének lehetőségeit. (Vö.: Hogyan nem 
védelmezzük államunkat. Eszmélet, 79.)

Ők is az életkörülmények javítására akarnak szavazni, de nem csupán 
időszakosan és esetileg, hanem komplexen: minden honfitársuk, sőt 
embertársuk hatalom részévé válásának (saját életére vonatkozó kérdé-
sekkel kapcsolatban döntési helyzetbe hozásának) a lehetőségére. Mivel 
hosszú távon akarnak az emberek önrendelkezésének (önálló döntési, 
önkormányzási jogosultságainak) biztosítására szavazni, nem kisebb 
részeredmények esélyeivel foglalkoznak, hanem – bármily elvontnak, 
távolinak tűnjék is ez – átfogó társadalomszerkezeti megoldások kere-
sésével. Nevezetesen, annak elősegítésével, hogy az ország (illetve az 
emberiség) történelmileg meghaladja a közhatalom politikai elkülönült-
ségét (bürokratikus államot) termelő és újratermelő rendszert.   

Akik az önállósult politikai hatalom egész rendszerének meghaladását 
tekintik céljuknak és nem érik be ennél kevesebbel, fejpárti nézőpontból 
következetesen gondolkodnak. Ebből a fejpárti nézőpontból tekintve 
minden politikai párt, miképpen a kormányzat támogatása és ellenzéki 
bírálata (az ellenzéki pártok ígéreteiben, a kormányváltásban való biza-
kodás) azonos oldalon áll: annak a szabad társadalmi önszerveződést 
gátló állami uralomnak az oldalán, amely állandósítja az állampolgárok 
politikai alávetettségét. A fennálló hatalom javítására irányuló aprómun-
ka nem befolyásolja a politikai kiszolgáltatottságot termelő rendszert. 
(Megkerüli meghaladhatóságának a kérdését). Sőt, tevékenységének 
témaválasztásával ténylegesen támogatja azt. A képviseletre való rá-
szorultság újratermelésének, tartósításának logikája szerint cselekszik. 
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5Pedagógiai aprómunka 

Rendszeresen találkozunk embertársaink tájékozatlanságával, tudatlan-
ságával, illetve tájékozatlanságot, tudatlanságot tükröző viselkedésének 
különböző jelenségeivel.

Vannak, akiket nem zavar másoknak ez a hiányossága. Úgy gondol-
kodnak, hogy a tájékozatlan embert könnyebb befolyásolni, irányítani, 
mint a tájékozottat. Azt tapasztalják, hogy az önállótlan, döntésképtelen 
ember jobban alárendelhető mások akaratának, mint a saját akarattal 
rendelkező. Ezért – meglátásuk szerint – a többiek tudatlansága előnyt 
jelent számukra a társadalmi versengés folyamatában. Javukra van, 
őket is szolgálja a többiek ismeretszegénysége. Gyakorlati érdekükben 
áll a tudatlanság (a tudatlanságban tartás) pedagógiájának fenntartása.

Míg egyeseket elégedettséggel tölt el, addig másokat komolyan 
nyugtalanít embertársaink tudáshiánya. Szükségesnek tartják a tájé-
kozatlanság mielőbbi orvoslását. Igyekeznek minél több információval 
felkészíteni a különböző helyzetekre a szellemi szükséget szenvedőket; 
felvértezni őket a váratlan események, kellemetlen meglepetések ellen. 
Az emberi butaságból eredő kiszolgáltatottság mérséklését, a tisztánlátás 
növekedését, terjedését a lexikális tudás mennyiségi gyarapodásától, 
összegeződésétől várják, remélik. Vallják, hogy a tudatlanság ellen is-
meretterjesztő pedagógiai aprómunkával lehet és kell küzdeni. 

Sejtik, hogy akármennyi információt juttatnak el az emberekhez, ettől 
nem fog megszűnni az önálló eligazodásra való képtelenségük. De a 
gyakorlatban mégiscsak ez a kisebbik rossz, mert az egyéni kiszolgálta-
tottság valamennyire csökkenhet. Ezért a lelkiismeretük megnyugtatása 
érdekében így kell cselekedniük. Tudják, hogy bármilyen áldozatkész 
aprómunkával sem lehet megoldani az alapproblémát: elérni, hogy az 
emberek jól tudjanak tájékozódni a társadalmi környezetükben. Hogy 
valóban értsék annak szerkezetét, működését. Tisztában vannak azzal, 
hogy csak a tájékozottság alkalmi javításán fáradoznak. De mivel az 
emberek életrevalóságának erősítésére akarnak szavazni, haspárti 
nézőpontból helyesen cselekszenek. 

Vannak, akiknek az a meggyőződése, hogy önmagában a tájéko-
zottságból (pláne a „jóltájékozottságból”) nem születik tájékozódási 
képesség. Csupán ismeretek gyűjtésétől, gyarapításától nem leszünk 
otthonosak a világban. Ettől nem várható érdemi változás: nem keletkezik 
tényleges elméleti és gyakorlati eligazodás. Ilyesféle otthonosság csak 
valamilyen megalapozott (a tapasztalati valóságon alapuló) világkép 
birtokában jöhet létre: felelős autonóm döntéseket erre támaszkodva 
lehet hozni. A különböző helyzetekben való döntési képességhez nem 
lexikális tudás (úgynevezett általános műveltség), hanem következetesen 
strukturált, rendszerszerű tudás, vagyis egységes világlátás segít hozzá. 
Sőt, az ismerethalmozás, az információk pusztán mennyiségi növelése 
(a mennyiségi tanulás) – a tájékozottság illúzióját keltve – valójában a 
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6 gyakorlati tudatlanság szolgálatában áll. A figyelemelterelés, mellébe-

szélés, ködösítés eszköze. Végső soron arra nevel, hogy elfogadjuk, 
természetesnek vegyük az önálló eligazodás hiányát és a vele járó  
– következményeiben, hatásaiban – elhibázott viselkedést.

Ezért a valódi feladatot olyan egységes világszemlélet megszerzését 
elősegítő oktatásban és tájékozódási lehetőségben látják, amely szakít a 
szisztematikus, rendszerszerű tudatlanság (a mennyiségi ismeretszerzés 
abszolutizálására való beállítottság) egész pedagógiai gyakorlatával. Úgy 
ítélik meg, hogy nem érdemes, sőt kifejezetten káros ennél szerényebb 
célkitűzéssel foglalkozni.

Ők is az életrevalóságra akarnak szavazni, de nem esetlegesen, ha-
nem komplexen: minden embertársuk életrevalóságának lehetőségére 
(autonómiára, önmaga irányítására való képességére). Mivel hosszú 
távon akarnak az életrevalóság lehetőségének biztosítására szavazni, 
átfogó szemléletet (világképet) adó pedagógia megteremtését tartják 
fontosnak. Ennek feltételeként pedig olyan társadalmi viszonyok kialakítá-
sának elősegítését, amelyek történelmileg túllépnek a gyakorlati tudatlan-
ságot termelő – mert a strukturális tudatlanságban érdekelt – rendszeren. 

Akik a strukturális tudatlanság egész rendszerének meghaladását 
tekintik céljuknak és nem érik be ennél kevesebbel, fejpárti nézőpontból 
következetesen cselekszenek. Ebből a fejpárti nézőpontból az ismere-
tektől való távoltartás és az ismeretek pusztán mennyiségi gyarapítása 
ugyanazon az oldalon áll: a gyakorlati tudatlanságot megszüntető 
feladat figyelmen kívül hagyásának, tényleges elvetésének az oldalán. 
Az ismerethalmozó pedagógiai aprómunka sem segíti, hanem szintén 
érintetlenül hagyja a külső (uralmi vagy tekintélyi) irányításra szorultság 
felszámolásának a problémáját. Sőt, tevékenységének témaválasztásá-
val – szubjektív szándéka ellenére – erősíti azt. A strukturális tudatlanság 
újratermelésének, tartósításának logikája szerint cselekszik. 

*
A haspárti tiltakozás valamilyen jelenség elutasításáig és a jelenség 
azonnali elhárításának szándékáig (illetve ennek kísérletéig) jut el. 
Álláspontja a tagadás álláspontja. Cselekedete az elutasított jelenség 
fogságában, az által meghatározottan történik. Ez a végső, átléphetetlen 
módszertani határa a haspárti tiltakozásnak.

A fejpárti tiltakozás – lehetősége szerint – nem közvetlenül, hanem 
állítás (szerkezetcsere) által tagadja a nem kívánt jelenséget. Így kritikája 
ténylegesen nem magára a jelenségre, hanem annak kiváltó okaira (tör-
ténelmi, illetve strukturális kiváltó okaira) irányul. Az elutasított jelenség 
megszüntetését a kiváltó okok felszámolásának, illetve a régi struktúra 
(rendszer) helyébe lépő pozitív megoldás megvalósulásának mellékter-
mékeként fogja fel.
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7Némiképp általánosítva azt is mondhatjuk, hogy a teljes megoldás 

a „nagyobbik jót”, a részsiker, részleges eredmény pedig a „kisebbik 
rosszat” jelenti, képviseli. Az elméletalkotás területén ez valóban így 
van. És ténylegesen komoly pedagógiai jelentősége van annak, hogy 
tudatosítsuk ezt az elméleti összefüggést, igazságot. Ugyanakkor látnunk 
kell, hogy a gyakorlatunk nem feltétlenül ilyen „maximalista”. Gyakran 
megesik, hogy hiába tudjuk a „legnagyobb jót”, különböző okok miatt 
mégsem azt tesszük. Sőt, kiélezett helyzetekben még az is előfordulhat, 
hogy valamilyen – elmélet szerinti – „kisebbik rossz” bizonyul a konkrét, 
gyakorlati „legnagyobb jónak”.

Magyar katonák három „partizángyanús” civillel ásatják meg saját sírjukat a 
Sztarij Oszkoltól délkeletre fekvő polnikovói erdő térségében. 1942. július 21. 
(Mélion József fhdgy. felvétele)
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51: Gazdasági válság Amerikában. Antiglobalizáció, ellenállás; 52: A magyar pri-
vatizáció. Történelemhamisítás. Terrorválság;  53: A „harmadik út”. Egészségügy. 
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rend? Államszocializmus-vita; 60: India. József Attila. Lukács-tanítványok; 61: Ho-
lokauszt. A „harmadik út” kudarcai. Új jobboldal; 62: Munkásság. Migráció. Latin-
Amerika; 64: EU-alkotmányozás. Bűnözés, hatalom és jog; 65: József Attila. II. vi-
lágháború; 66: József Attila-év. Zsukov. Xenorasszizmus; 67: Gunder Frank. Ame-
rikai birodalom. Magyar vidék a mezőgazdaság „után”; 68: Ifjúság. Latin-Amerika. 
Az 1905-ös orosz forradalom; 69: „Világrendszer-nézőben”. Forradalom és szer-
vezet;  70: Spanyol népfront. Baloldal és „szervezeti kérdés”; 71: Civil mozgalmak. 
Kína;  72: 1956 másként. A lengyel szükségállapot; 73: Gender mainstreaming.  
A magyar film. Puskás; 74: Miért beteg a baloldal? Galbraith, Keynes, Polá-
nyi; 75: Információs társadalom és közoktatás, közjavak. TGM  vs. Krausz. 
Kuba; 76: A nemzetközi marxista reneszánsz fő irányai; 77: Munkásosztály. 
Jóléti állam. Roma nemzetépítés?; 78: Globalizáció, kapitalizmus, Afrika, Tibet;  
79: Élelmiszerválság, választói osztályhelyzet; 80: Pénzügyi válság, olaj, balpár-
tok, 1968;  81: Kommunizmus újratöltve. Zöld pénz; 82: Háború Gázában. Osztály 
és nemzet; 83: Politikai iszlám. Bolivari  forradalom; 84: G. Arrighi- és P. Gowan-
életinterjú. Melléklet: Žižek; 85: Korrupció. Eurokommunizmus. Félperiféria-vita. 
86: Szocialista autógyártás. Ökomarxizmus. Latin-Amerikai regionalizmus;   
87: Változatok a félperifériára: Kína, Kirgízia, India, Brazília; 88: Rendszerváltás. 
Klíma és kapitalizmus. Bulgakov; 89: Erőszak és kapitalizmus. Ökologikus civilizá-
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világrendszer-elmélete. Munkásosztály; 92: Wallerstein világrendszer elmélete 
II. Beatles-apokrif; 93: A „fülkeforradalom” államrendje. Occupy; 94: Mészáros 
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dálkodás. A nők helyzete Latin-Amerikában. Varlam Salamov; 96: A kapitalizmus 
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98: Sartre. Brazília. „Szellemi termelési mód”; 99: Felszabadítási teológia, 
újpünkösdizmus. Ferenc Pápa; 100: Az Eszmélet 25 éve. Átmenet Mozgalom. 
Kritikai közgazdaságtan.
Kérjük, hogy megrendelését az előfizetési csekkszámlaszámon fizesse be, 
a kért példányok sorszámának megjelölésével.
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It has been 25 years now, since Eszmélet, besides the critical analysis of the 
„second edition” of capitalism, has been picturing and discovering both the inner 
alternatives of the historical-political process, and those, which step beyond the 
system. In this present issue we focus on the land question particularly, since 
fresh social and economic struggles have aroused around it lately. If we compare 
the Hungarian experiences with those of the squatter’s and land community 
movements in Latin America, it is obvious that, just as during the Horthy-era or 
in the age of state socialism, the main question is that of property. Struggles are 
principally centered on it. In this issue we also pay homage to the life-work of the 
recently departed Miklós Jancsó. The nation-wide debate about the participation 
of the Hungarian troops in WWII genocides is still not slack off; a new document 
illustrates to us some of its aspects. 

Interview

At the social crossroads (about capitalism and socialism)
This interview was made even before the first issue of Eszmélet was published, but 
it remained unedited and unpublished then. After 25 years now we present a curt 
version of this editorial conversation, since we believe that not only its questions, 
but also the answers were given are still relevant today ...............................  5

Associations

István Mészáros: Reflections on the New International
Also Peter Gowan wrote that the incorporation of East Europe into the capitalist 
world system is highly similar to imperialism. The starting point of the study of 
István Mészáros is that structural crisis of the system of capitalist production 
specifically falls into military interventions, in which globalized capital (which 
disposes the strongest positions in the so called postmodern countries) turns 
against modern and pre-modern regions “in order to perpetuate their so-called 
»liberal imperialism« and the total domination of the militarily less powerful 
countries by unleashing »death and destruction«.” According to the study, despite 
former experiences there are positive preconditions nowadays to organize a more 
combative International .................................................................................  17

Variations on a Theme

Ádám Fülöp – Tamás Szabó: People without land, land without people. 
Material and spiritual expropriation of land in Hungary
The questions of the ownership and use of land have generated a huge flood 
of scandals during the last year in Hungary. Naturally, the land question is not 
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as it was also before WWII, in the age of state socialism and following 1989 as 
well; hence the acquisition of land, the relations of ownership and of power could 
be seen completely in the struggles for the land. As far as possible, the authors 
intended to review both the historical and the more present questions and hope 
that a wider dialogue about the land could arise on this base .......................  37

Fred Magdoff: Twenty-First-Century Land Grabs Accumulation by Agricultural 
Dispossession
The main incentive for the multiform land grabs is the utilitarian, profit-oriented use 
of land. Among the leitmotivs of the present wave of land grabs, especially on the 
global South, one could find the increasing ecological problems, and the speculation 
for the likely future boom of food prices. The centralization of land control and the 
food production that is dominated by profit based industrialized factory farms is 
hamstringing agrarian small producers and is aggravating the population of slums; 
from the other hand it is incompatible with the needs of an ecologically sustainable 
agriculture and the food  sovereignty of the peoples ....................................... 49

Mônica Dias Martins: Learning to Participate: The MST Experience in Brazil
Maybe the Landless Workers’ Movement (MST) of Brazil has one of the hugest 
social base and most radical leftist program in Latin America. It constitutes an 
unavoidable reference for all contemporary leftist peasant movements both in 
Latin America and in the other continents as well. Its legendary combative land 
occupations and its highly organized and conscious autonomist system of popular 
education in the spirit of Paulo Freire designate the MST to be the most massive 
and theoretically most advanced bloc of the Via Campesina. The author, a Brazilian 
sociologist, presents us a relatively detailed account of the main practices of the 
movement, of its theoretical starting points and also its practical results ......  69

Laurent Delcourt: The expanding techniques of agrarian business on the 
South hemisphere
Agrarian business corporations, the main winners of globalization and the 
designers of the system that fulfils their demands are continuing their concentrating 
and expanding strategies. Endued or supported by the states and international 
organizations they attempts to force their socially excluding and ecologically 
destructive models of development on the southern countries, which also 
undermines the safety of food supply there...................................................  82

Culture

This silly profession. An interview with Miklós Jancsó
This interview was published in the USA in 2002, and this is the first Hungarian 
publication; after the death of Jancsó it flashes light on some basic characteristics 
of his personality and directorial credo. The informal intonation was also an organic 
part of his personality ....................................................................................  107

Krzysztof Rucinski: Two men against history A comparative analysis films by 
Miklós Jancsó and Andrzej Wajda
The death of Miklós Jancsó provides a tragic apropos to evaluate the universal 
implication of the oeuvre of the great leftist director, who was always critical 
towards the world of capitalism. The Polish author comparatively analyses two 
movies of Wajda and two movies of Jancsó to conceptualize gripping aesthetical 
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and universal movie culture ...........................................................................  120

History

Tamás Barta: The early period of the Hungarian folk-dance movement – social 
ideology or national art? 
The beginnings of Hungarian dance-house movement in its present form were in 
the 1970s. Nevertheless, it has important precedents already between the world 
wars and after WWII. There are no such widely known legendaries about these 
earlier folk dance movements, but it is still important to study them from the aspects 
of cultural- and social histories and of the history of ideas as well ................  141

Ákos Fóris: The Holocaust in the area of the Western Group of Occupation 
Forces. Account of the Solicitor Division of the State Protection Authority 
in the case of Nándor Pápai, 12th of January, 1950.
The participation of the Hungarian occupying troops in the Nazi genocide in the 
Soviet territories lately has got into the focus of attention. A nation-wide debate 
has emerged in Hungary, and it shows that it could be rewarding to deepen the 
researches among the documents kept on the shelves of the Hungarian archives 
as well. This document is an account of an investigation by the Hungarian authori-
ties after the war about the sequential mass murders. It reveals that despite the 
former statement of the literature, the troops of the Western Group of Occupation 
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