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Interjú Mészáros Istvánnal1

Úgy tűnik, manapság a nemzetállamoknak egyre jobban csökken a 
hatalmuk, ha összevetjük a nemzetközi pénzügyi szervezetek vagy 
az államközi politikai szervezetek – így például az Európai Unió – be-
folyásával. Mi is hát az az állam, amit le kell gyűrnünk?

A nemzetállamok állítólagosan egyre gyengülő hatalma jó adag 
túlzás, amit a kormányok hangoztatnak, mert így próbálnak mag-
yarázatot adni arra, miért nem tudtak bevezetni gyakorlatilag egyetlen, 
korábban ünnepélyesen megígért társadalmi reformot sem – még 
erősen korlátozott formában sem. A tények ugyanis másról szólnak. 
Hogy csak néhány példát említsek: a Sziriza, amely mögött jelentős 
választói szavazat áll, ma a görög érdekeket próbálja érvényre juttatni 
az IMF és az Európai Unió akaratával szemben, aztán az Egyesült 
Királyságban létezik egy magát UKIP-nak, azaz az Egyesült Király-
ság Függetlenségi Pártjának nevező párt, amelyik a mai állás szerint 
messze a legnagyobb százalékos növekedést produkálja majd a 
2015. májusi országos választásokon. Ráadásul, az UKIP növekvő 
népszerűségének hatására a Nagy-Britanniában kormányzó Konzer-
vatív Párt is azzal fenyegetőzik, hogy kilép az Európai Unióból, ha az 
nem hajlandó teljesíteni követelését, és lényegileg megváltoztatni az 
ország nemzeti érdekeihez való viszonyát. Kétségtelen tény, hogy 
semmiképp sem zárható ki az Európai Unió felbomlásának lehető-
sége. Ebben az összefüggésben azonban ennél is jóval fontosabb 
az a néhány hónapja Skóciában lezajlott szavazás – igen figyelemre 
méltó, hogy 45% volt az igen szavazatok aránya –, melynek az volt a 
tétje, legyen-e Skócia független nemzetállam; ezt a célt a következő 
alkalommal, amikor újra szavazni lehet majd ebben a kérdésben, 
nyilván el is érik. Ugyanakkor Spanyolországban, a katalán területen 
is hasonló módon próbálják a térség érdekeit érvényesíteni, mint azt 
egy még frissebb szavazás bizonyítja. Belgiumban is ilyen helyzet, 
időnként ott is egészen hevesen megnyilvánuló ellentmondásokba 
ütközünk; de ezt látjuk az olaszországi Alto Adige tartományban is, 
ahol erős mozgalom követeli a függetlenséget. És arról sem szabad 
elfeledkeznünk, hogy a közép-európai Szlovákia nem is olyan régen 
levált a ma Cseh Köztársaságnak nevezett államról.

Látható tehát, hogy a valóságban nem a nemzetállami törekvések 
korlátozódása figyelhető meg, hanem a legkülönbözőbb szinteken is 
a veszélyes társadalmi és gazdasági ellentmondások és antagoniz-
musok túlhevült lávája fortyog. A létező és a formálódó nemzetállamok 
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törnek, mi több, még azon államformációk – például a távolról sem 
egységes Európai Unió – keretei között is jelen vannak, noha ezeket 
állítólag a korábban tapasztalt antagonizmusok megoldására hozták 
létre. Az alapproblémák krónikus megoldatlansága óriási veszélyt 
rejt magában: az emberiség puszta létét fenyegeti. A napjainkban 
zajló folyamatokkal kapcsolatban felmerül a kérdés, vajon semmibe 
kellene vennünk, amikor az USA azzal fenyegetőzik, hogy felfegyverzi 
az ukrán nemzetállamot Oroszországgal szemben, noha tudjuk, ez 
felmérhetetlenül súlyos következményekkel járna. Hová lettek azok 
a mámorító idők, amikor a világ politikai vezetői újjongva ünnepelték 
a „hidegháború végét”? És túl az USA-Oroszország konfrontáción, 
felmerül a probléma, hogyan is kell viszonyulnunk a nem túl távoli 
horizonton kibontakozó amerikai-kínai (a két legerősebb nemzetállam) 
érdekellentétről abban a kérdésben, ki birtokolja a föld anyagi erőfor-
rásait. Ez az antagonizmus, igaz, korlátozottabban, de már korábban 
is látható volt, viszont tagadhatatlan az ellenérdekek felerősödésének 
tendenciája. A rivalizáló nemzetállamok képtelenek bármiféle megol-
dást találni ezekre az ellentmondásokra, de a nemzetközi pénzügyi 
szervezet is tehetetlen, akárcsak az államok közötti politikai szerve-
zetek, amelyek még ezeknek a súlyos problémáknak a felületéig sem 
tudtak eljutni.

A tőke rettenetes történeti kudarca az volt – és ma is az –, hogy kép-
telen a tőkerendszer államát mint egészet megteremteni, de eközben 
rendszerének parancsoló igényeit ellentmondást nem tűrve azonosítja 
a globális szintű társadalmi újratermelés anyagi strukturális meghatá-
rozottságával. Ez súlyos ellentmondás. Ennek az ellentmondásnak 
szükségszerű következményei az államok közötti antagonizmusok, 
amelyek totális pusztítás veszélyével fenyegetnek: az elmúlt század-
ban lezajlott két világháború már felvillantotta ezt a lehetőséget, pedig 
akkor még nem álltak rendelkezésre a totális önmegsemmítésre al-
kalmas fegyverek. Következésképpen az az állam, amit az emberiség 
fennmaradásának érdekében le kell győznünk, pontosan az az állam, 
amit ma annak ismerünk, nevezetesen a történelem folyamán artiku-
lálódott állam általában véve, a maga létező valóságában. Ez az állam 
csak antagonisztikus módon képes érvényesíteni magát mind belső, 
mind nemzetközi kapcsolataiban.

Miért hasonlította könyve címében az államot olyan hegyhez, ame-
lyet meg kell hódítanunk?

A szó legkonkrétabb értelmében beszéltem erről, mivel azt az utat, 
amelyet túlélésünk és fejlődésünk érdekében végig kell járnunk, óriási 
akadályok zárják el – sok-sok Himalája van itt egymásra tornyozva –, 
és ezeket az akadályokat az állam általános döntéshozatali hatalma 
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juk. A veszélyt az jelenti, hogy egy maroknyi nemzetállamnak megvan a 
hatalma ahhoz, hogy az egész emberiséget megsemmisítse, miközben 
valós és lehetséges szembenállásuk során féltékenyen őrzik állítólagos 
„biztonsági” és „önvédelmi” érdekeiket. Az emberiség döntő többsége 
mindaddig teljességgel tehetetlen lesz ezzel a helyzettel szemben, 
amíg fennmaradnak az államok és ezáltal szükségszerű rivalizálásuk 
is. Ennél elképzelni sem lehetne abszurdabb dolgot.

Elképesztően naív (és akkor még finoman fogalmaztunk) az 
az elképzelés, hogy az emberek abbeli igyekezetükben, hogy 
tartós gyógyírt találjanak a strukturálisan körülbástyázott egyen-
lőtlenségek felszámolására és sérelmeik megoldására, a „civil 
társadalalomhoz” kellene fordulniuk az állam hatalmával szemben. 
Ez kísértetiesen hasonlít arra a félreértésre, aminek alapján az NGO-
kat (non-governmental organizations, azaz társadalmi szervezetek), 
ezeket a szánalmasan megbéklyózott szervezeteket a kormányzattól 
függetleneknek nevezik, miközben ezek az NGO-k anyagilag és mű-
ködésükben is az állam emlőin csüngenek. Az effajta önmaguknak 
ellentmondó mitológiák nem nyújtanak megoldást egyre súlyosbodó 
problémáinkra. Az állam mindenfajta ismert vagy elképzelhető formá-
jában a tőkerendszer egyetemes politikai parancsuralmi szerkezete. 
Jelen körülmények között azonban nem is lehet ez másként. Ennek 
pedig az az oka, hogy a tőke társadalmi újratermelő rendje antago-
nisztikus viszonyban áll saját belső lényegével, és szüksége van az 
állam erősen vitatható kiigazító szerepére annak érdekében, hogy 
a rendszer a maga gyógyíthatatlan centrifugalitásának konfliktusos 
alkotóelemeit kohéziós egésszé gyúrja. Valamikor ez a kiigazító 
funkció nemcsak védhető volt, hanem látványos történelmi fejlődést 
eredményezett. Ma azonban az állam e korábban sikeresen működő 
korrekciós szerepének már nem képes tartósan megfelelni, ahogyan 
azt a tőkerendszer egyre mélyülő strukturális válsága világosan 
megmutatja. Az eredmény pedig a minden korábbinál súlyosabb 
pusztító erő, ami egyrészt számtalan háborút eredményez, és magát 
a természetet is károsítja. Ezért állítottam, hogy Rosa Luxemburg 
nevezetes szavait: „szocializmus vagy barbárság” napjainkban így 
kell módosítani: „ha szerencsénk van, barbárság”. Hiszen az embe-
riség megsemmisülése lesz a végzetünk, ha nem tudjuk legyűrni a 
tőkerendszer államformációinak hegyként felénk magasodó destruktív 
és önpusztító erejét.

Azt hangsúlyozta, hogy az általunk ismert állam alapja egy adott 
kapitalista társadalmi anyagcsere-rendszer. Meg kell-e ragadnunk az 
államot, ha át akarjuk ezt a rendet alakítani? Vagy a társadalom átala-
kulása önmagában is olyan feltételeket fog eredményezni, amelyek az 
állam átalakulását is biztosítják?
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rendszerét újjáformálni, mivel annak szerves része. Történelmi kor-
szakunk nagy kihívása a tőke elkerülhetetlen eltávolítása társadalmi 
anyagcsere-rendszerünkből. Ez azoban elképzelhetetlen anélkül, hogy 
ezzel egyidejűleg a tőke államformációitól is megszabaduljunk, mivel 
ezek történelmileg együtt keletkeztek a rendszer anyagi újratermelő 
dimenzióival és elválaszthatatlanok azoktól.

Az a tény, hogy az állam – mint a tőke gyógyíthatatlan centifugális 
erejének szükséges korrekciós eszköze – képes rátelepedni az adott 
társadalmi rendszer szisztemikusan ártalmas, konfliktusos alkotóele-
meire, még nem jelenti azt, hogy az állam kényére-kedvére kierősza-
kolhat bármit, amit a tőke politikai megtestesülései kitalálnak. Éppen 
ellenkezőleg. Azt, hogy az állam korrekciós szándékkal beavatkozzon, 
éppen a tőke anyagi újratermelő rendjének önmagát kiterjesztő pa-
rancsa követeli ki objektíve. Ez a rend teljességgel képtelen elismerni 
bármilyen határt, ami önmagát kiterjesztő érdekeinek korlátot szabna, 
ezáltal pedig végzetes ellentmondást teremt. Ennek az ellentmon-
dásnak a végső tarthatatlanságát az a tény leplezi le, hogy ami be-
lülről – az adott nemzeti keretek között – önmaga kiterjesztésének 
követelménye és következménye, az nemzetközi összefüggésekben a 
legproblematikusabb és potenciálisan mindent megsemmisítő erővé 
válik. A monopolizáló imperializmus elnyomó valósága és háborúi 
nem érthetők meg enélkül a perverz önkiterjesztő dinamizmus nélkül, 
amelyet a legerősebb államok intézményesítenek.

Így tehát ha az egyetemes döntési mechanizmust a társadalmi anyag-
csere-folyamatban radikálisan meg akarjuk változtatni, akkor elenged-
hetetlen a fentebb vázolt végzetes ellentmondás felszámolása; azaz 
annak az ellentmondásnak a feloldása, amely a rendszer újratermelésé-
nek belső dinamikája és az ettől elválaszthatatlan elnyomó nemzetközi 
hajtóereje között feszül, ahogyan azt megtapasztalhattuk az állam által 
támogatott és törvényesített tőkés társadalmi rendben.

Egyes értelmiségiek a 2008-ban kezdődött pénzügyi válságot a 
kapitalizmus válságának tekintik. A bankok megmentése érdekében 
az államok gigantikus eladósodottságba sodródtak. Ez a kapitalista 
válság egyúttal vajon az állam válsága is?

Kétségtelen, hogy a válság, amelyről beszélünk, egyben az állam 
mélységes válsága is. A megtévesztő – és önáltató – látszat és illúzió, 
amelyet manapság a rendszer védelmezői hangoztatnak, abban áll, 
hogy az állam sikeresen megoldotta ezt a válságot azzal, hogy a tőke 
feneketlen gyomrába csillagászati nagyságú, sok milliárd dollárnyi 
támogatást öntöttek bele. De vajon honnan származnak ezek a csilla-
gászati összegek? Az állam ezeknek a forrásoknak a kezdeményezője, 
de nem ő teremtette ezeket; még akkor sem, ha úgy tesz, mintha ezen 
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stb. meglehetősen cinikus jelszavával. A rossz ízű igazság azonban 
az, hogy a mai államok túlnyomó többsége csődbe ment – a legfris-
sebb adatok szerint mintegy 57 ezermilliárd dollár ez a csődtömeg –, 
és abszolút mellékes körülmény, hogy milyen kitűnően tudják álcázni 
csődjüket „ex officio”.

Sok évvel ezelőtt, 1987-ben írtam egy cikket, ami először 1989-ben, 
a brazíliai Ensaio-ban jelent meg. Ebben a cikkben idéztem Robert 
Hellernek, az amerikai Federal Reserve akkori elnökének a londo-
ni Financial Times-ban megjelent, igazán hiteles forrásból származó 
szavait. Itt Mr. Heller azt állította, hogy az USA évi 188 milliárd dol-
láros külkereskedelmi mérlegének deficitje „a jelenlegi gazdasági 
terjeszkedés egészséges meghosszabítását képviseli”. Én ezekkel a 
szavakkal kommentáltam a hírt: „Ha az évi 188 milliárd dolláros kül-
kereskedelmi mérleg deficitje, amelyhez még a csillagászati méreteket 
öltött költségvetési deficitek is hozzácsapódnak, a gazdasági expanzió 
egészséges meghosszabbításának tekinthető, akkor az ember belebor-
zong, ha arra gondol, vajon milyenek lesznek a gazdaság egészség-
telen körülményei, ha majd oda jutunk.” Mostanra már sokkal közelebb 
kerültünk ehhez az állapothoz. A válasz tehát már ma is meglehetősen 
világos, jelzi az USA, a legerősebb kapitalista gazdaság katasztrofális 
eladósodottságát és leplezett csődjét; e hiány összegét önmagában 
is közel húszezermilliárd dollárra tehetjük, és tudjuk, hogy megál-
líthatatlanul növekszik. Ez a valós helyzet, és mindegy, milyen szépen 
tudnak a Federal Reserve elnökei énekelni az „expanzió egészséges 
meghosszabbításáról”.

Könyve alapján úgy tűnik, hisz abban, hogy az államok „elhalása” 
elkerülhetetlen tény. Mire alapozza e meggyőződését?

Ebben az esetben nem lehet kérdéses az elkerülhetetlenség. Ha 
azt mondjuk, hogy „az állam elhalása” szükségszerű, akkor az csak 
annyit jelent, hogy ez a szóban forgó problémák megoldásához szük-
séges egyik alapvető feltétel. De azt nem jelenti, hogy az említett 
előfeltételelkerülhetetlenül meg is valósul. Éppen ellenkezőleg, ha 
annak a veszélyét hangsúlyozzuk, hogy az állam a maga nyomasztóan 
romboló hatalmával könnyen katasztrofálisan vethet véget mindenféle 
átalakítási és emancipatorikus erőfeszítésnek, azzal ellentmondunk 
minden úgynevezett „történelmi szükségszerűségnek”.

Ami a jövőt illeti, nem létezhet semmiféle „történelmi szükségszerű-
ség”. A történelem nyílt végű folyamat, jó és rossz kimenet egyaránt 
lehetséges. Ha hangsúlyozzuk az állam „elhalásának” követelményét, 
azt elsősorban azért tesszük, hogy ellensúlyozzuk azt a hőn óhajtott/
anarchista illúziót, hogy az „állam megdöntése” megoldhatja a szóban 
forgó problémát. Az államot mint olyat nem lehet „megdönteni” mély 
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állam magántőkés tulajdonviszonyait fel lehet számolni, de ez ön-
magában még nem vezet eredményre. Hiszen bármit, amit meg lehet 
buktatni, vissza is lehet állítani, és valóban történt is valami ilyesmi, 
ahogyan Gorbacsov „peresztrojkájának” sorsa is bőségesen illusztrálja. 
A tőke, a munka és az állam mint olyanok mélységesen összefonódnak 
a történetileg kialakult társadalmi anyagcsere szerves egészében. 
Egyik sem dönthető meg önmagában, ahogy nem lehet külön-külön 
„helyreállítani” sem őket.

Ahhoz, hogy elérjük a kívánatos célt, a társadalmi újratermelés 
anyagcseréjének mint egésznek a radikális átalakulására van szükség 
annak minden egyes, mélyen összefonódott alkotó elemeiben is. És ezt 
csak a megváltozott történelmi körülményekkel összhangban, globális 
háztartásunk korlátozott keretei között lehet sikerre vinni. Ezt jelenti a 
szocialista alternatíva, amely a tőke mára már veszélyesen túlfeszített 
és katasztrofálisan pazarló társadalmi anyagcsere-rendszerével szem-
ben áll. És egy ilyen alternatíva nem az „elkerülhetetlenség” kérdése. 
Az elkerülhetetlenséget hagyjuk meg a gravitáció törvényének, amely 
szerint ha Galilei a pisai ferde toronyból ledobja a köveket, akkor azok 
bizonyosan a földre esnek. Ezért írtam azt a könyvem záró fejeze-
tében, hogy „amihez a szocialista alternatíva fordul, az a történelmi 
fenntarthatóság kézzel fogható követelménye. És ugyancsak ez lesz 
lehetséges sikerének ismérve és fokmérője… Ezt az alternatívát 
úgy definiálhatjuk, hogy az megfelel-e a történelmi életképesség és 
a gyakorlati fenntarthatóság kritériumainak vagy sem, hiszen ez is 
lehetséges.”

A marxista történelemelmélettel szemben megfogalmazott egyik fő 
kritika az, hogy túlzottan teleologikus. Vajon nem teleologikus-e az az 
álláspont, mely szerint az állam összeomlása elkerülhetetlen?

Csak a mechanikus dogmatikus marxisták érvelnek ilyen fogalmak-
kal. Marx maga soha sem tett ilyet. Végtére is, Rosa Luxemburg „szoci-
alizmus vagy barbárság” tételét hetven évvel megelőzve azt írta, hogy 
az általa képviselt alternatívára az embereknek van szükségük „annak 
érdekében, hogy puszta létezésüket megóvják”. Más szavakkal, ha egy 
gondolkodó világosan kijelenti, hogy a folyamatban lévő önpusztító em-
beri cselekvés – ami annak az adott társadalmi reproduktív rendszer-
nek a legbelsőbb antagonizmusaiból és veszélyes ellentmondásaiból 
fakad, amelyet maguk az emberek teremtettek meg – véget vethet a 
történelmi fejlődésnek, az éppen ellenkezője annak, mint amikor valaki 
a történelmi elkerülhetetlenség misztikus teleológiájában hisz, vagyis 
nem annak képviselete.

Mindenesetre mindig sokkal egyszerűbb egy összeomlás vagy 
összeroppanás fokozódó valószínűségére rámutatni, mint konkrét 
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valósítható pozitív fejleményt. Hiszen ez utóbbi számtalan, egymással 
kölcsönhatásban álló tényezőtől függ, amelyeket a többé-kevésbé 
tudatos emberi erőfeszítések hoznak mozgásba, s amelyek a zavarba 
ejtően bonyolult történelmi körülmények és változó erőviszonyok köze-
pette ütköznek meg egymással. Ez az oka annak, hogy a társadalmi 
tudatnak az egymással versengő értékrendszerek keretein belül zajló 
fejlődése, illetve ennek a műveltségi követelményei olyan nagyon fon-
tosak. Nem lenne több önáltatásnál azt remélni, hogy a pozitív kifejlet 
majd valamiféle előzetesen létező, kvázi-messianisztikus történelmi 
teleológia képzelt, emberek feletti hatóereje révén mutatkozik meg.

Ön meglehetősen kritikusan viszonyul a „képviseleti demokráciához”, 
viszont nem mutat túl nagy lelkesedést az ún. „közvetlen demokrácia” 
iránt sem. Ehelyett egyfajta „érdemi demokráciát” javasol. Mik lennének 
ezen érdemi demokrácia alapjai, és hogyan működne ez?

A Rousseau által a francia forradalom korai szakaszában támogatott 
közvetlen demokrácia történetileg megelőzte a képviseleti demokráciát. 
Az utóbbi inkább ellenlépésként született, semmint a politikai ellen-
őrzés önállóan kifejlődött és ilyen módon fenntartható formájaként. 
Végtére is nem szabad elfelejtenünk, hogy Jeremy Bentham, a nagy 
liberális/utilitarista filozófus szellemi pályáját az amerikai forradalom 
ellenfeleként kezdte, ennek a forradalomnak a hevében. A képvise-
leti demokráciát könnyedén alkalmazta sok parlament, ám nagyon 
korlátozott eredményt produkált. Ez olyan ellenőrzési forma, amely 
meglehetősen problematikus saját viszonyításai pontjai szerint és 
állítólagos vívmányai ellenére is. Hegelnek e formáról írott bírálata a 
lényegre tapintott rá, amikor A világtörténelem filozófiája című művé-
ben azt írta, hogy az ilyen politikai irányítási formában: „Azt mondják, 
a kevesek képviselik a sokakat, de gyakran csak eltapossák őket”. 
Arra is rámutott, hogy a Sok nem egyszerűen a „Több”, hanem egy-
idejűleg a „Mindenki” is. Így tehát, ha a sokakat valóban képviselné is 
éppen uralkodó pártjuk, ezzel még a „Mindenki” halmazából sokakat 
mellőznénk annak nevében, amit Hegel a többség önkényuralmának 
tekintett a kisebbség felett. Persze, nem tudott ezen túlmenni, ebben 
osztályhorizontja és gazdaságelmélete korlátozta; ez utóbbit Adam 
Smith politikai gazdaságtana alapján alakította ki, annak tőke-orientált 
áldásait és átkait egybegyúrva.

A képviseleti demokráciával szemben mutatkozó viszonylagos érde-
mei ellenére a közvetlen demokrácia eszméje is erősen problematikus. 
Az által, hogy magát a politika területén a képviseleti demokrácia 
alternatívájaként helyezi el, jócskán távol áll attól is, hogy belekezd-
jen a nagy történelmi feladat megvalósításába, vagyis a társadalmi 
anyagcserének mint egésznek a radikális átalakításába. Cseppet sem 
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intézményes forma – „visszahívható képviselők” a manapság delegál-
ható „képviselő küldöttekkel” szemben – is teljességgel összeegyez-
tethetetlennek bizonyult a meggyökeresedett társadalmi újratermelés 
rendjével. Hasonlóképpen, annak az egykor őszintén képviselt javas-
latnak sem lett semmi eredménye, hogy az ilyen küldötteknek csak 
annyi fizetést adjunk, mint a gyári munkásoknak; noha Lenin maga is 
szenvedélyesen támogatta ezt Állam és forradalom című művében, 
majd a sikeres októberi forradalmat követően is. A nyugati kapitalista 
társadalmakban sokat hallottunk már arról, milyen előnyökkel jár, ha a 
munkások, sőt akár munkástanácsok is törvényesen részt vesznek vál-
lalkozásaik döntéshozatalában, ez volna mintegy a közvetlen demok-
rácia egyik alkotó eleme, amelytől állítólag azt remélhetjük, hogy idővel 
a társadalom egésze lényegi átalakuláson megy át. Olyan ez, mint a 
mesebeli róka, aki a fa alatt arról beszél a hollónak, akinek egy szép 
nagy sajt van a szájában, hogy milyen szépen tud énekelni, és arra kéri 
a madarat, hogy most is énekeljen abban a reményben, hogy így majd 
elejti a sajtot. De a holló nem olyan buta, hogy higgyen a rókának és 
éhes maradjon. Az érdemi demokrácia a létfontosságú döntéshozatali 
folyamatok kérdését minden területen és a társadalmi újratermelési fo-
lyamat minden szintjén azérdemi egyenlőség alapjára helyezi. Ehhez a 
társadalmi anyagcserének mint egésznek a radikális megváltoztatására 
van szükség, arra, hogy felszámoljuk annak elidegenedett jellegét. Ne 
kényszeríthesse rá az elidegenedett állam politikai döntéshozatalát a 
társadalomra kényszerítését. Ez az egyetlen megközelítés, melyben 
az érdemi demokrácia elnyerheti és megőrizheti jelentését.

Európában, Ázsiában és Latin-Amerikában utcára vonulnak a fenn-
álló hatalom – legyen az diktatúra vagy demokrácia – ellen tiltakozó 
tömegek. Hogyan értékeli ezeket a mozgalmakat? Lehetnek-e ezek a 
kapitalista társadalom lényegi változásának motorjai?

Valóban, az utóbbi néhány évben igen jelentős tiltakozó tüntetések 
szemtanúi lehettünk szerte a világon. Mivel azonban e tömegtünteté-
seken elhangzott követelések nem teljesültek, aligha lehet kétséges, 
hogy a tömegek újra megjelennek, és a tüntetések még inkább kiszé-
lesednek, ha továbbra is eredménytelen maradnak. Mégis butaság 
volna optimista következtetést levonni ezeknek a világméretű tiltakozó 
mozgalmaknak óriási méretei alapján. Vagyis túlságosan korai lenne, 
ha bennük máris a kapitalista társadalom alapvető átalakulásának 
motorját látnánk. Ezek a tiltakozó mozgalmak kétségtelenül a szüksé-
ges, alapvető változás előhírnökei. A hőn óhajtott, alapvető változás 
jelentőségét jelzik a világszerte kibontakozó tömegtüntetések, akik 
pedig otthon maradtak, azok is szolidaritásukat és együttérzésüket 
fejezik ki velük. Ám nem szabad elfelejtenünk, hogy mindig könnyebb 
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alternatívát. Ha a szükséges alternatíva kritériumának és mértékegy-
ségének a történelmi fenntarthatóságot tekintjük, akkor ez a formálódó 
tiltakozó tömegmozgalmakra is érvényes. E tiltakozó mozgalmak az 
egész világon lényegében spontánul és eltérő formákban jelentkez-
tek. Az adott formákat a tiltakozók sajátos sérelmeinek sokszínűsége 
alakította ki. A jövőben azonban egységes történelmileg fenntartható 
erővé kell alakulniuk, ha valóban a „kapitalista társadalom alapvető 
változása motorjává” akarnak válni, hogy az ön megfogalmazásával 
éljek. Csak abban reménykedhetünk, hogy az ilyen stratégiai kohézió 
inkább előbb, mint utóbb jön létre, nehogy túl késő legyen.

Európában új, gyakorta „radikálisnak” nevezett baloldali pártok 
emelkedtek fel. Görögországban a Sziriza megnyerte a választáso-
kat, Spanyolországban pedig a Podemos a második legjelentősebb 
politikai erő. Hogyan értékeli ön ezeket a pártokat? Milyen változások 
lehetségesek a jelen struktúrák között?

A Sziriza és a Podemos kiválóan példázza, milyen szükségszerű 
reakciókat váltanak ki azok a megszorító intézkedések, amelyekkel a 
nemzetközileg irányított pénzügyi és államhatalom Görögországot és 
Spanyolországot sújtotta. Ráadásul, ezeket a megszorító lépéseket 
tovább súlyosbította a nemzeti kormányok szervilis alárendelődése. 
De túl ezen a két országon, az embertelen megszorító intézkedések a 
kapitalista világ más részében is felismerhetővé és elviselhetetlenné 
válnak. Sőt, akadnak közöttük olyan országok is, amelyek valaha a kis 
számú, privilegizált „jóléti államok” körébe tartoztak. Ezek az új pártok 
attól is különös jelentőségre tesznek szert, hogy a régóta szendergő 
baloldalon alakultak ki, továbbá az, hogy meglepően rövid idő alatt 
sikerült nagy tömegeket megnyerniük. Így tehát egyértelműen rámu-
tatnak a kialakult társadalmi újratermelési rend tarthatatlan mivoltára; 
e rend még a fejlett kapitalista Európában is kíméletlen megszorító in-
tézkedésekre kényszerül, ám korábbi ígéreteiből, miszerint egyetemes 
jólétet hoz világszerte – semmi sem lett. Az utolsó kérdésben érintett 
világméretű tiltakozó mozgalmak sikere nagyban függ az ilyen pártok-
tól. Ám a sikerhez elengedhetetlenül szükséges, hogy stratégiailag 
életképes, egyetemes koncepciót dolgozzanak ki, amely a jelenlegi 
rendszer történelmileg fenntartható alternatíváját fogalmazza meg.

Több mint húsz évvel a Szovjetunió összeomlása után miért gon-
dolja, hogy a szocialista alternatíva nemcsak lehetséges, hanem 
szükséges is?

Történelmi léptékben mérve húsz év rendkívül rövid idő. Különösen 
is rövid, ha a feladat óriási: a fenntartható egyenlőtlenség állapotát 
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mint egész a fenntartható egyenlőség állapotába jusson. E történelmi 
feladat, a fenntartható egyenlőség rendszerének megteremtése nem 
az elmúlt néhány évtized kérdése. A fenntartható egyenlőség igényét 
Babeuf és elvtársai „Az Egyenlők Társaságában” nem húsz, hanem 
pontosan kétszázhúsz évvel ezelőtt fogalmazták meg ékesszólóan. 
Kitartottak amellett, hogy „Nem csak arra a jogi egyenlőségre van 
szükségünk, ami az Emberi és polgári jogok nyilatkozatában írva 
van; itt akarjuk, nálunk, a saját házunkban.” Követelésük tökéletesen 
ellentmondott a tőke megszilárduló rendszerének, és nézeteik miatt 
kivégezték őket. De a történelmi feladat nem halt meg velük, hiszen 
az egész emberiséget érinti. És ezt a körülményt sem részleges me-
goldás, sem bukás nem tudja feledtetni.

A szovjet rendszer összeomlásának mélyen gyökerező törté-
nelmi meghatározottságai voltak. Hogy röviden csak két ilyen feltételt 
említsünk: adott a cártól megörökölt, soknemzetiségű, a nemzeti 
kisebbségeket elnyomó birodalom, tele robbanásveszélyes ellentmo-
ndásokkal, majd a vágyálmot kergető „szocializmus egy országban” 
jelszó megfogalmazása a forradalmat követő tulajdonképpen még 
tőkerendszerben. Az első végzetes ellentmondás – amelynek veszé-
lyes utózengéseit még ma is érzékeljük – feloldására Lenin azt java-
solta, hogy a nemzeti kisebbségek nyerjék el „az önrendelkezés jogát 
egészen a kiválásig”, és élesen bírálta Sztálint mint korlátlan „nemzeti 
szocialistát” és „nagyorosz elnyomót”, miközben Sztálin a nemzeti 
kisebbségeket a „határterületek” státuszára fokozta le, amelyekre 
„Oroszország hatalmának” fenntartása érdekében van szükség. Ami 
a második végzetes félreértést illeti, Sztálin és követői célul tűzték ki 
„a szocializmus teljes megvalósítását egy országban”; ez tökéletesen 
ellentmond Marx álláspontjának. E szerint az alternatív szocialista 
rendszer „csak az uralkodó népek tetteként ’egyszerre’ és egyidejűleg 
lehetséges, ez pedig a termelőerő egyetemes fejlődését és a vele 
összefüggő világérintkezést előfeltételezi.”

Babeuf és elvtársai tragikusan korán buktak el a történelem szín-
padán radikális követeléseikkel. Akkoriban a tőke még rendelkezett a 
világhódító terjeszkedéshez szükséges potenciállal, noha működés-
módja soha nem tudott úrrá lenni a rendszer problematikus sajátos-
ságain, amelyeket még legjobb, a politikai gazdaságtannal foglalkozó 
védelmezői is alkotó vagy teremtő rombolásnak neveztek. Hiszen a 
rombolásmindig is szerves része volt a rendszernek, a fokozódó 
pazarlás még a tőke történelmi fejlődésének emelkedő fázisában is 
szerves része önmagát kiterjesztő hajtóerejének. A modern történelem 
legnagyobb és legveszélyesebb iróniája, hogy a korábban ünnepelt 
„teremtő rombolást” a tőkerendszer fejlődésének hanyatló fázisában 
egy sokkal kevésbé fenntartható romboló termelés váltotta fel mind az 
árutermelés terén, mind a természettel való viszonyában. Mindezekhez 
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ezek következtében a szocialista alternatíva nemcsak lehetséges – a 
korábban már említett történelmi fenntarthatóság értelmében –, hanem 
szükséges is az emberiség fennmaradásának érdekében.

Jegyzet

1 Az interjú az O Globo című brazíl napilapban jelent meg 2015. február 21-én 
abból az alkalomból, hogy Brazíliában kiadták Mészáros István: A montanha 
que devemos conquistar (A hegy, amelyet meg kell hódítani) című könyvét.

 Az interjút Laonardo Cazes készítette.

(Fordította: Baráth Katalin)


