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Kelet-Európa versus Latin-Amerika?

Az Eszmélet szerkesztősége 2014 novemberében a következő körkér-
déssel fordult hazai Latin-Amerika-kutatókhoz: Európa és különösen 
annak keleti – félperiférikus, posztszocialista – társadalmai az elmúlt 
negyedszázadban szakadatlanul ,,jobbra” tartanak. Az elitek a tőke-
rendszer válságára előbb neoliberális politikával, majd annak csődje, 
2008 óta fasizálódással reagáltak, reagálnak. A világrendszer másik 
félperifériája, Latin-Amerika népei egyidejűleg ,,balra” indultak el: a 
társadalmi (jövedelmi, kulturális, egészségügyi) különbségek kiegyenlí-
tésével, a demokratikus társadalmi részvétel új formáival kísérleteznek, 
sőt, az argentínai piketeróktól a dél-mexikói neozapatistákig ,,tőkén túli” 
megoldásokat is keresnek. 

Ön mivel magyarázza a világgazdaság szerkezetében hasonló 
helyet betöltő két régió eltérő útválasztását? Milyen gazdaság- és 
társadalomszerkezeti (politikai-ideológiai, kulturális vagy társadalom-
lélektani) tényezők állnaka válságra adott válaszok ennyire látványos 
különbözősége mögött?

A kérdésre beérkezett válaszok közül az alábbiakban Harsányi Iván, 
Zelei Dávid, Zolcsák Attila, Szente-Varga Mónika és Szilágyi Ágnes 
Judit hozzászólását adjuk közre. Értékes gondolataikért köszönetet 
mondunk.

A szerkesztőség
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1HARSÁNYI IVÁN

Elváló és találkozó utak a félperifériákon

A félperiféria fogalmával, a hozzá tartozónak minősíthető szférák kö-
zötti összefüggésekkel a magyar kutatók nem a rendszerváltás után 
kezdtek el foglalkozni. Az 1970-es évek második felében az MSZMP 
Társadalomtudományi Intézetében és más kutatóhelyeken már sorban 
készültek a fejlődéstanulmányok, elsősorban a Kelet-Közép-Euró-
pa–Dél-Európa–Latin-Amerika „háromszögről”. Ezt az érdeklődést 
a mindhárom térségben kibontakozó heves, pulzáló mozgások, az 
általuk fölvetett új kérdések kérdőjelei váltották ki. Már a kutatás akkori 
szintjén világossá vált néhány sarokpont. Az egyik, hogy az összeve-
tést nagyobb történelmi perspektívában kell folytatni. A másik, hogy a 
nyilvánvaló különbségek éppoly lényegesek, mint a – főleg a hasonló 
világgazdasági betagozódásból eredő – azonosságok vagy hasonló-
ságok. A harmadik, hogy a belső adottságokon túl mindhárom esetben 
nagy mértékben a vizsgált térségeknek a centrumországokhoz fűződő 
viszonya, még inkább az utóbbiaknak az illető országcsoportokhoz 
fűződő érdekei határozzák meg a fejlődés irányait, típusát, a belőle 
kibontható társadalmi változtatások lehetőségét. 

Az emberiségnek a 21. század eddigi másfél évtizedében kibonta-
kozott, drámaian új, sosemvolt világhelyzetében – a rendkívül erőteljes 
elmozdulások ellenére – azt állapíthatjuk meg, hogy a félperiféria 
országai gazdaságilag túlnyomórészt vagy „bennragadtak” közbülső 
helyzetükben, vagy, miután átmeneti sikereket értek el a fölzárkózás-
ban, valamilyen megrázkódtatás hatására – jó esetben a korábbinál 
magasabb szinten – visszacsúsztak korábbi pozíciójukba. Ha ennek 
az okait keressük, óvakodnunk kell minden leegyszerűsítéstől. Amint 
a centrum államai sem alkotnak egyérdekű, feltétlen összefogásban 
cselekvő tömböt, a félperifériák országai is az útkeresés számtalan vál-
tozatát mutatják. Ha mégis indokolt a szerkesztőség által föltett kérdés, 
a latin-amerikai szubkontinens országainak mozgási lehetőségei most 
nagyobbaknak látszanak, mint a kelet-közép-európaiakéi. Ennek okait 
érdemes megvizsgálni.1  

A valós válaszok egy részét mindkét régió esetében több száz éves 
távlatban adhatjuk meg. Dél- és Közép-Amerikában óriási társadalom-
lélektani rengést váltott ki a spanyol, illetve a portugál hódítók megér-
kezése és politikai-gazdasági berendezkedése a XV. század végétől. 
Bár a „fekete legenda” emocionálisan túltöltött változatait a historio-
gráfia több oldalról is kikezdte, az őslakosok sorában nyolc számjegyű 
pusztulás mutatható ki. Több országban ezekről a mozzanatokról már 
a „fölfedezés” fél évezredes évfordulója előtt kiderült, hogy a felszín-
hez sokkal közelebb munkálnak, mint sokan gondolták/gondoltuk.  
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2 A szinte azonnal meginduló nagyhatalmi vetélkedés a térség természeti 
kincseiért, stratégiai pozícióiért, keveredett nagysúlyú társadalomlé-
lektani kérdésekkel, a régi nyelvet, vallást, kultúrát gyökeresen kicse-
rélő beavatkozás következményeivel, az anyaországokkal kialakuló 
kapcsolatok jellegével. A gazdasági fejlődés munkaerő-szükségletét 
szolgáló nagyszámú afrikai rabszolga behurcolása létrehozta három 
etnikum (kreolok, indián őslakók, fekete rabszolgák) együttélésének 
bonyolult feszültségeit.2

Egy másik, az egész térségben többnyire egyidejű metszésvonal 
a 19. század eleji függetlenségi harcok kibontakozása és győzelme. 
Megállapítható, hogy a felszabadulási küzdelem vezető ereje az 
országok nagy részében nem elsősorban a valaha leigázott indián 
népesség, hanem a megtelepedett spanyol lakosság, a kreolok tömege 
volt. Finomítja ezt a képet, hogy a folyamat, mint Anderle Ádám kimu-
tatta, az 1770–1773-as perui Tupac Amaru lázadással („indián polgári 
forradalom az Andokban?”) indult, és először a fekete rabszolgák Haiti-i 
felkelésével folytatódott. Spanyolország tengerentúli birodalmának az 
örökségét közel két tucat nemzeti állam vette át, az egységet gátló 
nemzetállami törekvésekkel.3 A spanyol állam erejéből csak annyira 
tellett, hogy egy-két ponton (Kuba, Puerto Rico) megőrizze pozícióit, 
majd a XIX. század végén ezek is veszendőbe mentek. Megjelent a 
térségben Nagy-Britannia tőkéje, majd fokozatosan az Egyesült Álla-
mok vált hegemon erővé. Ezt az igényét a Monroe-elv meghirdetésekor 
(1823) alig leplezetten mindenki tudtára adta. Túlnyomó befolyását, 
forradalmi és reformkísérletek rövidebb-hosszabb epizódjai ellenére, 
ezután csak a bipoláris világhatalmi rendszer első másfél évtizede után 
veszélyeztette a kubai forradalom. Ennek a jelentős változásnak a sok 
évtizedes rögződése, bár az észak-amerikai politika túlnyomórészt 
egyetlen tényezőre, a térségben megjelent új (szovjet) nagyhatalmi 
rivális tevékenységére igyekezett visszavezetni, mindmáig a latin-
amerikai változások egyik legfontosabb lélektani tényezője. 

Az 1945–1990 között lezajlott változások, az észak-amerikai politika 
módszereinek a gazdasági, a katonai és a politikai befolyás megőr-
zését célzó módosulásai, a helyi elitek manőverezése, nemkülönben 
a „második függetlenségért” vívott harcban felszínre került nemze-
ti-reformista vagy forradalmi erők próbálkozásai alakították ki azt a 
porondot, amelyen a kontinens szociális erői 1990 márciusában, a 
Pinochet-diktatúra bukásakor szembefeszültek egymással. Hátuk 
mögött a diktatúrák és az autoriter rendszerek, a levert baloldali kí-
sérletek, a hamvukba holt reformkurzusok, illetve a maguk elkövette 
hibák tapasztalatával, de már egy egészen más világhatalmi struktúra 
keretében kellett és kell történelmi utat keresniük egy igazságosabb, 
szabadabb, a szélsőséges egyenlőtlenségeket lényegesen enyhíteni 
akaró és tudó társadalom felé. Ennek az útnak és céljának megjelölése 
nagy innovációs potenciált feltételez. Kijelölésekor számot kell vetniük 
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3a szocialista rendszerek megoldásaival, de ennek során aligha találnak 
a saját politika terveikbe könnyen átemelhető elemekre. 

Mindazonáltal a sokszínű latin-amerikai baloldalnak a legutóbbi 15 
évben a korábbinál jóval szélesebb tere nyílt törekvései megvalósítá-
sára. Az Egyesült Államok ebben az időszakban egyre inkább elvesz-
tette vitathatatlan uralmát az Amerikai Államok Szervezetében (OAS).  
A kubai forradalom kibontakozása után még nagyobb ellenállás nélkül 
keresztülvihette Kuba kizárását a szervezetből. Zsoldosok bevetésével 
végrehajtott kísérlete a szigetország új rendszerének az eltávolítására 
viszont kudarcot vallott. Kuba túlélte a rakétaválságot is. Az ellene 
meghirdetett kereskedelmi zárlatot a szocialista országokon kívül mind 
több tőkésállam (pl. Mexikó, Spanyolország, Kanada) sem tartotta be. 
A Szovjetunió és az általa vezetett nemzetközi blokk összeomlását, a 
segítség hirtelen beszüntetését Kuba nagyon nehezen, de túlélte. Az 
egyes országokat sújtó pénzügyi válság (Mexikó, Argentína) megrázta 
Latin-Amerikát; a nemzetközi tőkés pénzügyi rendszer 2008-ban követ-
kezett világkatasztrófája viszont leginkább ezt a térséget kímélte meg, 
a fejlődés itt tört meg a legkevésbé. 

Ebben a terjedelemben csak két-három tényezőt lehet említeni a 
kedvezőbb távlatokat elősegítő mozzanatok közül. Az egyik, hogy 
az USA nagymértékben elvesztette régi fölényét az OAS-ban. Ennek 
konferenciáin több alkalommal többséggel kétségbe vonták a Kuba 
elleni sok évtizedes szankciókat is. Megszülettek és megerősödtek a 
latin-amerikai államoknak az USA nélkül létrehozott gazdasági együtt-
működési szervezetei, a brazil vezetésű MERCOSUR, a venezuelai 
alapítású ALBA. Nem sikerült legyűrni ezeket az ALCA tervével sem, 
amely az észak-amerikai kormánynak és gazdasági fegyvertárának 
szabad utat nyitott volna az egész szubkontinensen, nagymértékben 
lehetővé téve, hogy egyenként kezeljék az egyes országokat. A nem-
zetközi sajtónak új nevekkel kellett megismerkednie. Elindult és több 
puccskísérlet ellenére talpon maradt Venezuelában a Hugo Chávez 
vezette bolivari forradalom, amely túlélte tervezőjének a halálát is, 
sokat vitatott, de ambiciózus modellt is kínálva. Az utóbbi évtizedben 
Venezuela nagyvonalú segítséget nyújtott több államnak kőolajszállítá-
saival. Fontos körülmény, hogy a dél-amerikai térségben fölemelkedett 
egy mindinkább jelentős középhatalom, Brazília, amelyet már nem 
lehet a kis államokkal szemben korábban alkalmazott módszerekkel 
leckéztetni, kirekesztése pedig – amúgy kubai módra – kivihetetlen.

Az Egyesült Államok elvesztette lehetőségét arra, hogy – amint ezt 
évtizedekig tette – minden társadalmi és politikai elmozdulásban a 
szovjet befolyás egy-egy lépését láttassa. A jó néhány országban – 
többnyire választások révén – pozícióba került, változatos szociális 
hátterű, bőrszínű és ideológiájú baloldal és balközép új, a bipolaritás 
ballasztját nem viselő vezetőket dobott a felszínre. A brazil Luiz Inácio 
da Silva (Lula), a bolíviai Evo Morales, az ecuadori Rafael Correa, a 
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4 perúi Ollanta Humala, az uruguayi José Mújica nevét kezdi megismerni 
a világ. Másodszor is, ezúttal vitathatatlan választásokkal, kormányra 
került az először még a bipolaritás kereteiben, fegyveresen fölülkereke-
dett, majd hajszállal leszavazott nicaraguai sandinista FSLN. Folytatják 
harcukat és társadalmi kísérleteiket a dél-mexikói Chiapas tartomány 
neozapatistái is. Idő közben világossá vált, hogy a növekedést tekintve 
sikeres neoliberális modellek szörnyű társadalmi szakadékot hagynak 
maguk után. Chilében a lakosság leggazdagabb 10%-ának a jövedel-
me 27-szer nagyobb, mint a legalsó 10%-é. 

Az Egyesült Államok kormányzata váltakozó sikerrel próbál ellenállni 
a térség egyenként és összefogva is előre lépkedő folyamatainak. 
Cháveznek több puccsot is sikerült visszavernie. Bolíviában a lakosság 
különböző etnikai csoportjainak az ellentéteit próbálták meglovagolni. 
Az USA kísérletet tett arra, hogy a Venezuelával szomszédos Kolum-
biába közel tucatnyi katonai támaszpontot telepítsen, ettől azonban 
vissza kellett táncolnia. Egyetlen kétségtelen sikere az volt, hogy 2009-
ben puccsisták megdöntötték Manuel Zelaya alig hivatalba lépett, tiszta 
választásokon győzelmet aratott hondurasi kormányát. Ezzel szemben 
2014 februárjában, amikor Chávez halála után ellenfelei heves táma-
dást intéztek utóda, Maduro ellen, a MERCOSUR kormányai közösen 
nyilvánították ki elszántságukat, hogy támogatják Venezuela vezetését 
„a legutóbbi erőszakos, a demokratikus rendszer destabilizálását célzó 
fellépésekkel szemben.”4 

Mindez, sok más tényezővel együtt vezetett oda, hogy Barack 
Obama, az Egyesült Államok elnöke 2015 elején bejelentette: kor-
mánya föl kívánja venni a diplomáciai kapcsolatokat Kubával. „Va-
lami történt 1975 és 2014, Allende és Maduro között. Nem vagyunk 
egyedül, mondhatta a venezuelai államfő, azzal szemben, ami a chilei 
elnökkel történt, akit a Birodalom lemészárolt, anélkül, hogy az akkori 
latin államközösség egyetlen könnycseppet ejtett volna.”5 „A globális 
átrendeződési folyamatban megszűnőben van az Egyesült Államok-
nak a XIX. század elejétől tartó monopolhelyzete Latin-Amerikában”, 
jellemzi Dömény Zsuzsa az új helyzet lényegét.6 

Persze, az utolsó fél évszázad lerakódásai tovább kísérik Latin-
Amerika népeinek, társadalmi osztályainak a harcait. Ezek nem máról 
hónapra fogják világra hozni a globális tőkés világrenden túltekintő 
állapotokat. 

A körkérdés másik ágán a válaszadás nehezebb. A startkő, a 
„reálszoc”, amelytől 1989-ben ez a régió elrúgta magát, meghatározta 
a jövő induló feltételeit. Ám a tendenciák nem végzetszerűen mutat-
tak a mai állapotok felé. Erre utal, hogy a középbal és a jobb szinte 
mindenütt többször váltotta egymást. Ám a „bal” egyik esetben sem 
vállalkozott rá, hogy megpróbáljon a főárammal szemben erőteljes 
ellenállást tanúsítani. Ami mostani kérdésünket illeti, egyszer, 2007-
ben a szubjektív erők állapota oldaláról már nekiugrottunk ennek 



k
ö

r
k

é
r

d
é

s
16

5az elemzéséhez.7 Utána szinte percekkel a világra, s annak erre a 
régiójára, Kelet-Közép-Európára is rázúdult a nemzetközi pénzügyi 
rendszer talán eddigi legsúlyosabb megrázkódtatása, amely szük-
ségszerűen fokozott erővel gyötörte meg ezt az 1990-es történelmi 
hátraarc által amúgy is apróra tört térséget. A tőke legújabb pénzügyi 
csúcstechnikával fölszerelkezett csapatai nagy erővel, túlnyomórészt 
sikeresen próbálták meg a kilábalás terheit a társadalom legalsó, illetve 
alsó-közép rétegeire hárítani. Ennek a sikere nagy tömegeket lökött a 
prekariátus, a társadalmi struktúra omladékaira szorult reménytelenek 
soraiba, a fölöttük tengődő szegények egy részét pedig kétségbeesett 
gondolkodási és életformák felé sodorta.

A nagy válság tapasztalatából azt a következtetést illett volna le-
vonni, hogy a ciklus pozitív irányba fordításához merőben új eszközök 
kellenek. A nemzetközi pénzügyi központok és a legerősebb államok 
viszont úgy döntöttek, hogy a kutyaharapást a szőrével gyógyítják. A 
bankok föltáplálásával, pénzbőség teremtésével próbálnak mestersé-
ges keresletet teremteni, vagyis máris beindították azt a mókuskereket, 
amely egy évtizeddel ezelőtt a „buborékok” képződéséhez, majd súlyos 
következményekkel járó kipukkadásához vezetett. A szakszervezetek a 
bankok „föltáplálását” látva több országban nagyon hamar fölismerték 
ennek a veszélyeit. Tiltakoztak ellene, sőt mozgósító erejű jelszavakkal 
próbálták erre ráébreszteni a tömegeket.8 

Az etnikai, vallási és nemzetiségi problémákkal leginkább megterhelt 
Kelet- és Közép-Európa félperifériája, mint ez várható volt, a maga 
történeti hátterével a térség jó néhány államában ismét életre hívta 
a szélsőjobboldal erőteljes mozgolódását, létrehozva ezek számára 
a régi klisékből és a mai kor újszerű helyzetére reagáló szólamokból 
összegyúrt ideológiákat. Ezek lándzsahegye most a bevándorlók elleni 
uszítás. Ha az európai Nyugat jobban működő ösztönei egy-egy súlyos 
pillanatban túlléptek a politikai erők közötti nem csekély feszültségen, 
és – mint Franciaországban – a Nemzeti Front áttörésének veszélyével 
szemben szinte népfrontszerű összefogással tudtak hárítani, ebben a 
térségben a választóvonal másutt alakult ki: a konzervatív jobboldal 
egyes országokban „balra zárt”, és szabad vegyértékeket kínált a 
szélsőjobbnak, némileg óvatosabb retorikával. 

Visszautalva Latin-Amerikára: ebben a másik, kelet-közép-európai 
térségben nem található olyan nagyobb, határozottan progresszív 
kormányzatú állam, amely körül létrejöhetne valódi kiutakat kereső 
és kipróbáló országcsoport. A hagyományos nemzeti torzsalkodás 
lerakódásai még a földrajzilag viszonylag homogén alrendszereket 
is megakadályozzák abban, hogy az Európai Unió kereteiben létre-
hozzanak egy, a félperiféria itteni országainak szempontjait közösen 
képviselő tömörülést. Szemléletesen mutatja ezt a „visegrádi” államok 
összefogásának a vergődése. Mindennek az ártalmait megsokszo-
rozza, hogy a társadalmi szolidaritás a végsőkig meglazult; a legtöbb 
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6 állam a szegénység roppant zsákjait cipeli a hátán, amelyek kibontása, 
széles tömegeknek a társadalom alatti mélységekből való kiemelése 
nélkül a jövő kapuit nem lehet fölnyitni. 

2007-es körkérdésünk óta a térségbeli baloldal fő erői sem mu-
tatják a holtpontról való kimozdulás markánsabb jeleit. Ez egyaránt 
vonatkozik a rendszerkritikus baloldal néha egymást is fedő apró mo-
zaikszervezeteire és a sok esetben kormányra vagy kormányba jutó 
szociáldemokrata pártokra, akár a helyzetelemzés élességét, akár a 
tömegkapcsolatok kiépítését vizsgáljuk. Hiányzanak a vonzó, erőtelje-
sebb személyiségek is, akár olyanok, mint a lengyel Kwaśńiewski vagy 
Horn Gyula. (Ebben a vonatkozásban a liberális vagy a konzervatív 
pártok és szervezetek sem nagyon dicsekedhetnek.)

Szinte a mi körkérdésünkre válaszolt Rafael Correa ecuadori elnök, 
aki 2013 novemberében egy Sorbonne-i konferencián alapos, borotva-
éles elemzést adott a jelenlegi, elhúzódó válság mélygyökereiről, valódi 
okairól és következményeiről, közvetlen utalással a mi térségünkre, 
és a dél-európai félperifériára is. „Az Ecuadort sújtó válság leírása 
(’Ecuador esete’) minden bizonnyal sok európai számára is ismerősen 
hangzik majd. Az Európai Unió a fundamentalista neoliberalizmus által 
előidézett és tovább súlyosbított eladósodástól szenved. Tiszteletben 
tartva a világ valamennyi régiójának szuverenitását és függetlenségét, 
meglepve konstatáljuk, hogy az amúgy igencsak felvilágosult Euró-
pa egy az egyben megismétli Latin-Amerika közelmúltbeli hibáit.”9  
A költségvetési „túlköltekezésről” az elnök bebizonyítja, hogy ez jórészt 
a túlhitelezés következménye. „Az alkalmazott politikák nem azt szol-
gálják, hogy az európai polgárok szempontjából a lehető legkisebb 
áldozattal lehessen kijutni a válságból, hanem azt, hogy szavatolják a 
magánbankok számára a hitelek visszafizetését.” 

A Sziriza 2015. januári választási győzelmével és programjával 
kapcsolatos liberális jajveszékelés azt jelzi, hogy igenis, még a világ 
jelenlegi gazdasági hatalmi viszonyai közepette is lehetséges olyan 
megoldásokat szorgalmazni, amelyek hozzájárulhatnak ezeknek a 
viszonyoknak a lazításához. Amikor a társadalom jelentős részének 
elnyomorodása már a profitcsinálás szokásos menetét is fenyegeti, 
a döntéshozók talán a mi térségünkben is hajlandók (vagy kénytele-
nek) lesznek megfontolni olyan baloldali kezdeményezéseket, mint 
a Feltétel Nélküli Alapjövedelem valamilyen formája, vagy a számos 
helyi közösségi próbálkozás, amelyet nálunk Magyarországon, sokat 
mondóan, a főáram aktorai nem támogatnak, hanem állami, adóztatási 
és adminisztratív eszközökkel is igyekeznek elfojtani. 

A jelek arra mutatnak, hogy a körkérdés fő témájára, talán más 
fogalmazásban vissza kell térnünk, ha kiderül, mi lesz a sorsa két 
– ma még csak eszmeileg létező – kezdeményezésre: a német–
orosz gazdasági nagytérségre („Vlagyivosztokig”), illetve az amerikai 
tervezőasztalokon formálódó, USA-vezetéssel az andesi államokat és 
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7a kelet-ázsiai partvidéket (Vietnamot is!) magában foglaló „transzpacifi-
kus partnerség” nevű tervre, és ezek összefüggésében az álomnál már 
jóval több transzatlanti folyamatra. Ettől aztán valóban „nemzetközivé 
válik a világ”!

Jegyzetek
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8 ZELEI DÁVID

A kérdés eleve nehéz, de ha megpróbáljuk kicsit szétszálazni, még 
összetettebb lesz, mert csaknem minden kulcsfogalom kibújik a maga 
kényelmes nyugati kreclijéből, amint Latin-Amerikába ér. 

Induljunk ki abból az állításból, hogy a gazdasági válságra adott 
válasz Latin-Amerikában a balratolódás volt, és vizsgáljuk meg ele-
menként az igazságtartalmát. Ha joggal állítjuk is, hogy a 2008-ban 
kezdődő válság globális jelenség, egyszersmind az is világosnak tű-
nik, hogy nem minden régióra hatott egyformán. A ’29-es események 
tanulságaiból kiindulva arra lehetett számítani, hogy Latin-Amerikát 
néhány év csúszással érik el a válság hatásai, de most minden kicsit 
másként történt. A válságnak voltak azonnali hatásai, de rövid ideig 
tartottak: mindössze egyetlen olyan év volt (2009), amikor visszaesett 
a térség GDP-je, akkor is mindössze 1,8%-kal, s ha sok helyen nem is 
állt vissza a 2003–2008 közötti kifejezetten testes gazdasági növeke-
dés, a kínai lassulásig és az olajárak meredek visszaeséséig a térség 
újra viszonylag stabil növekvő pályát mutatott. Azokat az országokat, 
amelyeket az amerikai piacnak való kitettség és az onnan hazaküldött 
pénz apadása miatt a válság a kezdetekkor komolyan érintett, vagyis 
a közép-amerikai régiót, s ezen belül is elsősorban a latin-amerikai 
GDP 30%-át adó Mexikót, 2011-re már a feltörekvő piacok  legígé-
retesebbjei (a BRIC-et követő MIST-országok) között emlegették. 
Vagyis az európai értelemben vett válságfogalom, ha azt recesszióval, 
pánikhangulattal, kemény megszorításokkal, ugrásszerűen emelkedő 
munkanélküliséggel, és az ebből fakadó sztrájkhullámmal rokonítjuk, 
nem igazán alkalmazható Latin-Amerikára, még akkor sem, ha az 
utóbbi egy-két évben különböző okok miatt a térség több kulcsgazda-
sága is lassulni kezdett, élen az előző évtized éltanulójával, Brazíliával. 
Mindez valamennyire már előjelzi, hogy ha beszélhetünk is a térségben 
balratolódásról, az nem biztos, hogy a válsághoz köthető.

Ha kicsit utánanézünk, mikor kezdték alkalmazni a pink tide (rózsa-
szín dagály) vagy leegyszerűsítve Turn to the left (balrafordulás) kife-
jezéseket a szubkontinenssel kapcsolatban, hamar kiderül, hogy – a 
BBC riportja nyomán – már 2005-ben terjedni kezdett az a statisztikai 
adat, miszerint Dél-Amerika lakosságának háromnegyede baloldali 
vezetés alatt áll, amit aztán egy hibás, de szokványos terminológiai 
egyszerűsítéssel gyorsan egész Latin-Amerikára (tehát Mexikóra, a 
közép-amerikai és a karibi térségre is) alkalmazni kezdtek. A kétség-
telenül jól hangzó lózung ugyanakkor sokat veszít látványosságából, 
ha mikroszinten is megvizsgáljuk az adatokat, ha megnézzük, hogy 
a latin-amerikai lakosság fejében is végbement-e a balratolódás, és 
végül, ha lekövetjük, hogy a folyamat merre futott ki, és mennyire volt 
tartós. Ha szigorúan a választási eredményekre és a regnáló elnö-
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9kökre vagyunk kíváncsiak, akkor is némi megszorítással kell élnünk a 
Latin-Amerikában előretörő baloldallal kapcsolatban. Egyrészt, mivel 
a különböző baloldalak skálája Michelle Bachelet balközép Chiléjétől 
Chávez, majd Nicolás Maduro nacionálpopulista Venezuelájáig igen 
széles, s ezek sokszor a legalapvetőbb dolgokban (pl. a demokratikus 
alapjogokhoz való viszony tekintetében) sem fedik egymást, legfeljebb 
a baloldalak előretöréséről beszélhetnénk Másrészt, ha megnézzük 
ezek dinamikáját a latin-amerikai válságév, 2009 óta, két ellentétes 
tendencia bontakozik ki: a Chávez-féle bolivarista szélsőbal nagyjá-
ból ezen időpont óta van leszállóágban, azóta csak mikroszkopikus 
karibi szigeteket integrált az ALBA-országok közé, miközben elvesz-
tette Hondurast, és Chávez halálával jelentősen gyengültek pozíciói 
Venezuelában is; mindeközben viszont érzékelhető a mérsékeltebb, 
bal- (és jobb)közép pártok erősödése az egész térségben (az előbbi-
eknek délen, utóbbiaknak középen vannak erősebb bástyáik), vagyis 
megfigyelhető egyfajta középre tolódás. 

Mindez nagyjából egybe is esik a lakosság politikai önértelmezésé-
vel: egy 2008-as felmérés szerint 22 közép- és dél-amerikai országból 
21-nek a lakosai dominánsan középre helyezik el magukat a politikai 
palettán. (Nagyjából ugyanez volt a helyzet 2002-ben is, de akkor több 
ország is erősebben tolódott jobbfelé; akkoriban az egyetlen, a közép-
től balra elhelyezhető nemzet Mexikó volt.) Ez persze nem jelenti va-
lamiféle homogén és szilárd kontinentális közép-értékrend primátusát, 
inkább azt, hogy, amint azt politológusok megfigyelték, a latin-amerikai 
pártok legtöbbször meglehetősen gyenge (összefüggéstelen, gyorsan 
változó) ideológiai orientációval rendelkeznek, aminek megfelelően 
a bal- és jobboldali kategóriák a latin-amerikai választók számára 
sokszor üresek és nehezen értelmezhetőek, emiatt pedig sokszor 
kevés közük van az európai jobb- vagy baloldaliság értékrendjéhez 
és ideológiájához. Hogy mást ne mondjunk, szélsőbaloldali politikai 
kötődéséből európai fejjel nehezen levezethető Nicolás Maduro elnök-
ségért folytatott kampánya, melynek lényeges pontját képezte elődje, 
Hugo Chávez és Jézus Krisztus egymással való azonosítása, saját 
maga apostolként való feltüntetése, illetve a krisztusi feltámadás és a 
választásokon aratott chavista győzelem rokonítása. Mindez előtérbe 
helyezi a latin-amerikai politikai rendszerek alapvetően prezidenciális 
jellegét, ami választói szempontból személyiségközpontúságot, vagyis 
a karizmatikus vezető centrális, és a politikai programok marginális 
szerepét jelenti. Ami tehát a legkülönbözőbb baloldalak tartósabb be-
rendezkedését magyarázhatja, az a dinamikusan növekvő gazdaság 
társadalom számára is érzékelhetővé tétele, vagyis a sikeres és jól 
marketingelt társadalom- és oktatáspolitika (Brazília), és/vagy a sikeres 
vezetői brandépítés (Lula, Bachelet, Evo Morales, Rafael Correa…), 
ami esetenként akár a politikai sikertelenséget is képes ellensúlyozni 
(Chávez, a Kirchner-házaspár). Mindehhez sok helyen hozzáadódik 
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0 a kimondottan jobboldali pártok erőtlensége (Venezuela, Brazília) és 
történelmi diszkreditáltsága (a Pinochet-rezsimet emlékezetében tartó 
Chile), és a teljes kontinensre jellemző a szélsőjobb hagyományainak 
és parlamenti-intézményes jelenlétének szinte teljes hiánya. Ha tudjuk, 
mennyi mindent vett át szolgaian Latin-Amerika az európai kultúrából 
évszázadokon át művészetben, tudományban, törvénykezésben és 
még ki tudja hány területen, ez utóbbi egy olyan meglepő hiány lehet, 
aminek csak örvendhetünk. 

Nem tudok olyan kutatásokról, amik mélyebben elgondolkodtak ennek 
a hiánynak az okairól, de az a gyanúm, hogy erősen köthetők a konti-
nentális és nemzeti identitás narratívájához. Hogy csak a legevidensebb 
példát említsem, a huszadik század óta szokás a mexikói identitást a 
hódító Hernán Cortés és nahua fordítója, Malinche nászából eredeztet-
ni: az európai és őslakos, gyarmatosító és gyarmatosított, uralkodó és 
alárendelt (subaltern) közösüléséből született, ellentmondásokkal teli 
és heterogén hátterű mesztic kicsit az egész kontinens jelképe is, és 
nagyon fontos részét képzi a mexikói énképnek – aligha tudnánk mind-
ezt összeegyeztetni a szélsőjobb fajtisztaság-eszméjével. Ha viszont 
elgondolkodunk saját pufferzóna-jellegünkből is adódó, legalább eny-
nyire kevert kultúránk és purizáló nemzeti önképünk viszonyán, amely 
bősz szlovákozás közben sem vesz tudomást saját Petőfi-kultuszáról, 
nos, akkor igencsak láthatóvá válnak a „fajtisztaságra” való nyitottság 
különbségei. Számomra ebből a szempontból a civilizációk szimboli-
kus egymásra csodálkozása az volt, amikor Pécsen egy fiatal mexikói 
hölggyel való beszélgetésünk során felmerült, milyen is etnikai-kulturális 
szempontból a magyar. Török, tatár, német, szlovák, szerb, meg horvát 
és román, attitűdjeiben keleti, vágyaiban nyugati, soroltuk elő, egy nagy 
katyvasz az egész… De hiszen az tök jó, hogy egy kultúra ennyi min-
dent magában foglal, felelte ő zsigerből, lelkesen. Már persze – tette 
hozzá kétkedő arcunkra tekintve – ha mindennek a gazdagságnak 
megvan a tudata is. Szomorúan bólintottunk. Bárha meglenne.
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1SZENTE-VARGA MÓNIKA

Latin-amerikai és kelet-európai párhuzamok

Egyéni jellegzetességeik mellett, számos hasonlóságot fedezhetünk fel 
Latin-Amerika és Kelet-Európa között, akár a múltat, akár a jelent vizs-
gáljuk. Válaszomban az utóbbi hetven év történéseiből hozok példákat.

A második világháború után mindkét régió kényszerpályára került. 
A bipoláris rendszerbe ellentétes oldalon tagozódtak be, ugyanakkor 
hasonlóan súlytalan, szatellit szerepkörrel, csorbult szuverenitással. 
A nagyhatalmi nyomásgyakorlás a politikai és gazdasági szférákon 
túl, a fegyveres akciókig is elmehetett (például Guatemala, 1954; 
Chile, 1973). A cél olyan rendszerek kialakítása, illetve megtartása 
volt, amelyek adott blokkban „megfeleltek”. Következésképp eltérő, 
akár ellentétes ideológiai tartalom, ugyanakkor a szabadon választott, 
demokratikus berendezkedés hiánya jellemezte a két régiót. Ez Latin-
Amerikában konzervatív, autoriter illetve diktatórikus rezsimekben 
öltött testet, Kelet-Európa pedig a szocialista táborba kényszerült be. 
A problémafelvetésben használt terminusokkal élve, előbbi régió a 
politikai jobb, utóbbi pedig a baloldalon helyezkedett el. Természete-
sen akadtak ellenpéldák, mint az 1961-től szocialista útra tért Kuba; 
Chile Salvador Allende elnöksége alatt (1970–73), vagy a sandinisták 
vezette Nicaragua (1979–90), ezek azonban olyan kivételek, amelyek 
az általános tendenciákon nem változtattak. Amikor a régiók a hideghá-
borús kényszerzubbonyt levetették, olyan utakat választottak, amelyek 
korábban számukra járhatatlanok voltak. Latin-Amerika jobbról balra, 
Kelet-Európa balról jobbra indult el.

Az előbbiekben leírtakon kívül a hidegháborús időszak azért is 
frusztrálta a vizsgált régiókat, mert az alkalmazkodási kényszer mel-
lett/ellenére, nem tudtak gazdasági áttörést elérni, a félperifériáról 
feljebb kerülni.

Ennek látszólag ellentmond a brazil gazdasági csoda, amely látván-
yos, évi átlag 11,2 százalékos GDP növekedést produkált 1969 és 1972 
között, sőt, elérte a 13 százalékos emelkedést 1973-ban. A minimál-
bér viszont 1959 és 1973 között értékének harminckilenced részére 
csökkent, miközben a lakosság 74%-a keresett kevesebbet, mint két 
minimálbér. A „csodának” tehát óriási társadalmi ára volt; az országban 
jelentkező feszültségek növekedtek. A belső piac összezsugorodott, 
és amikor a külső körülmények romlottak – lásd olajválság – s a brazil 
csoda szertefoszlott.

A mexikói kormány 1994-re tervezte az átlépést a centrumországok 
közé. Legalábbis Carlos Salinas, az ország elnöke, az Észak-Amerikai 
Szabadkereskedelmi Egyezményhez való csatlakozást úgy kommuni-
kálta a lakosság felé, hogy ezzel Mexikó az első, fejlett világ részévé 
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2 válik. Nem mindenki értett azonban vele egyet. Az aláírás napján, 1994. 
január elsején a dél-mexikói Chiapas államban zapatista felkelés tört 
ki, majd hamarosan krízisjelek mutatkoztak az országban. Meglódult 
az infláció, 1995-ben a mexikói GDP 6,9 százalékkal csökkent. A cent-
rumról szőtt álmok kártyavárként dőltek össze.

A feljebbjutás sikertelensége legtöbbször nem vezetett nyílt politikai 
elégedetlenséghez, a lecsúszás veszélye azonban igen. A két régió-
ban lezajlott hatalom- illetve rendszerváltások sokat „köszönhettek” 
a gazdasági válságoknak. Az első latin-amerikai demokratizálódási 
hullámban óriási szerepet játszott a nyolcvanas évek eleji krízis. Az 
argentin katonai junta legitmitását alapjaiban ingatta meg, s a kor-
mány rákényszerült a Malvinas-szigetekkel (angolszász elnevezése: 
Falkland-szigetek) kapcsolatos fegyveres kalandra, hogy a lakosság 
figyelmét a problémákról elterelje. A gyors és sikeres brit válasz 
azonban keresztülhúzta számításaikat. 1983-tól újra civil elnök (Raúl 
Alfonsín) irányította az országot. Brazíliában is a gazdasági kudarcok 
kényszerítették a katonai vezetőket a politikai hatalom visszaadásá-
ra. Erre több éves óvatos nyitás után, 1985-ben került sor. Chilében 
megingott a diktatúra, s engedményekre kényszerült, például részleges 
amnesztiát adott 1983-ban, tíz évvel a puccs után. A Pinochet-rend-
szer azonban csak az évtized végén tűnt el, nagyjából a kelet-európai 
rendszerváltásokkal egyidőben.

Annak lehetőségét, hogy a politikai váltások sikeresek legyenek, 
azaz, hogy ne csak hatalomváltások, hanem ténylegesen rend-
szerváltások menjenek végbe az említett régiókban, csökkentette a 
demokratikus hagyományok hiánya – itt is akad kivétel, mint például 
Chile és Csehszlovákia – illetve a már korábban is meglévő, de a 21. 
században egyre inkább elburjánzó korrupció.

Ha a Corruption Perceptions Indexen szereplő országokat harma-
doljuk, akkor feltűnő, hogy az első, azaz legkedvezőbb minősítésű har-
madba a félperifáriáról csak kevés állam tudott bejutni és ott tartósan 
megmaradni. Latin-Amerikából ilyenek Chile és Costa Rica. Sajnálatos 
módon, már évek óta a sereghajtók közt, tehát a harmadik harmad 
vége felé található Haiti, Paraguay és Venezuela. Aggasztó továbbá az, 
hogy a második harmadban szereplő latin-amerikai országok többsége 
rontott, sőt jelentősen rontott pozícióján az utóbbi másfél évtizedben: a 
2000-ben előkelő 41. helyet szerzett Perut 2014-ben már csak a 85.-en 
találhatjuk, míg El Salvador 43.-ból lett 80. Argentína másfél évtizede 
az 52. volt, 2014-ben a 107. helyre zuhant; Mexikó pedig az 59.-ből 
vált 103. országgá a listán. Mexikónál ez a lecsúszás az információhoz 
jutás szabadságát és a megfelelő tájékoztatást vizsgáló World Press 
Freedom Indexnél is jól látszik (2002-ben 75., 2010-ben 136., 2014-
ben pedig 152. lett).

Mexikó a vizsgált időszak nagy vesztese. 2000-ben a több mint 
hetven éve regnáló Intézményes Forradalmi Párt (PRI) elveszítette az 
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3elnökválasztást. Ez történetében valószínűleg nem az első alkalom volt, 
de vereségét most először ismerte el. Megnyílt az út a változás felé. 
Azonban a konzervatív Nemzeti Akció Párt (PAN) 2000 és 2012 közötti 
elnöki ciklusai nem váltották be a hozzájuk fűzött – tegyük hozzá, gyak-
ran túlzó – reményeket. A társadalmi különbségek kiéleződése, a magas 
bűnözési, és az ettől elválaszthatatlan, kirívóan magas büntetlenségi 
ráta, illetve a drogkartellekkel szembeni elhibázott, a drogbárókra kon-
centráló fellépés az egész országra kiterjedő erőszakhullámba torkollott. 
2010-ben a mexikóiak 49 százaléka (!) nem találta környezetét bizton-
ságosnak. A lakosság mást akart. Nyilvánvalóvá vált, hogy a PAN a 
2012-es választásokon nem nyerhet. A Demokratikus Forradalom Pártja 
(PRD) a hivatalos végeredmény szerint – a 2006-os választáshoz ha-
sonlóan – megint a második helyen futott be, a balra fordulás tehát újra 
meghiúsult. Csakúgy, mint hat évvel korábban, felmerült a választási 
csalás gyanúja. Enrique Peña Nieto (PRI) 2012 decemberi beiktatását 
tüntetések és zavargások kísérték, ezekről a magyar médiából is ér-
tesülhettünk. Most, mintegy két év látszólagos nyugalom után kiderült, 
hogy az országban a helyzet csak romlott. A leghírhedtebb erőszakos 
cselekmények nemzetközileg is ismertté váltak, mint a tlatlayai (Mexikó 
állam) és az apatzingáni (Michoacán) mészárlások, vagy a Guerrero 
állambeli ayotzinapai tanítóképző főiskola 43 diákjának eltűn(tet)ése. 
Az ország a kormányozhatatlanság felé halad.

Mexikóhoz hasonlóan Kubában sem zajlott le rendszerváltás, a 
sziget helyzete és jövőbeli kilátásai azonban mások. Kuba esetében 
nem szűnt meg a hidegháborús nyomás, sőt az Amerikai Egyesült 
Államok nemcsak fenntartotta a gazdasági blokádot, hanem a kilenc-
venes években tovább szigorított politikáján (Toricelli- és Helms-Burton 
törvények). Hiába. A Castro-rendszer maradt, a túléléshez viszont 
változtatásokat vezetett be. Ezek talán a kínai modellhez hasonlatosak 
leginkább. Az Amerikai Egyesült Államok több mint ötven év sikertelen 
próbálkozás után úgy tűnik, végül is módosítja a szigettel kapcsolatos 
álláspontját. 2014 decemberében Barack Obama, az Amerikai Egyesült 
Államok elnöke bejelentette, hogy szeretné helyreállítani a bilaterális 
diplomáciai kapcsolatokat és véget vetni a blokádnak. Raúl Castro 
kubai vezető üdvözölte a bejelentést. Természetesen ez csak a folya-
mat eleje, de remény mutatkozik arra, hogy Kubában nyitás és békés 
átmenet valósuljon meg.

Mexikó és Kuba tehát kakukktojások. A régió országainak többsé-
gében már lezajlott a rendszerváltás. Önmagában a rendszerváltás 
azonban kevés. Megtörténhet visszarendeződés (puccs: Honduras, 
2009; Paraguay, 2012), s még ha ez nem is következik be, akkor se 
feltétlenül sikeres a sokat várt új szisztéma. Megjelenik tehát a kiábrán-
dultság, az elégedetlenség, az „ez sem sikerült” érzése. A kiútkeresés 
közepette pedig mind Latin-Amerikában, mind Kelet-Európában egyre 
inkább elterjednek a nagyobb állami szerepvállalással és felülről jövő 
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4 reformokkal jellemezhető, gyakran egy-egy karizmatikus személyiség 
köré szerveződő, rendkívül képlékeny, s ezért a politikai paletta mindkét 
feléhez idomulni képes populista rendszerek. Történelmi tapasztalat 
alapján, ezek általában nem hosszú életűek.
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5ZOLCSÁK ATTILA

Mivel sem Kelet-közép-Európa, sem Latin Amerika nem tekinthető 
homogénnek, ezért az összehasonlítást az előbbi térségen belül Ma-
gyarországra, az utóbbin belül pedig Chilére koncentrálva végzem.  
A választást megkönnyíti, hogy e két ország a jobbra-, illetve a balrato-
lódás szempontjából felfogható a két térség „mintaállamának”.

A két eltérő jelenség gyökereinek feltárásához természetesen akár 
ötszáz éves időtávlatba is vissza lehetne nyúlni, de elegendőnek tűnik 
a XX. század második felénél kezdeni. Mindkét országban 1989-ben 
valósult meg a demokratikus átmenet, azonban Magyarország – és 
általában a térség más országai – esetében egy önmagát baloldalinak 
valló, míg Chile – és elsősorban a déli kúp országai – esetében egy 
önmagát jobboldalinak valló diktatúrából. Ez a történelmi örökség az 
első esetben a jobboldali, a másodikban a baloldali értékrendszer 
térhódításának kedvezett. 

A rendszerellenes, baloldali antikapitalizmus jelenléte – illetve 
hiánya – szintén elválaszthatatlan az 1989 előtti rendszerek vizsgá-
latától. Latin-Amerikában a transznacionális kapitalizmus térhódítása 
egybeesett a diktatúrák megjelenésével az 1970-es években, vagyis 
jóval a washingtoni konszenzus megszületése előtt. Latin-Amerikában 
a modern kapitalizmus az állami terror megjelenésével, Kelet-Közép-
Európában pedig annak megszűnésével kapcsolható össze; így nálunk 
az „antikapitalizmus” fogalma már önmagában „gyanússá” vált, míg 
Latin-Amerikában éppen ellenkezőleg. Latin-Amerikában továbbá 
erősebb és kevésbé volt régi az a baloldali tradíció, amelyhez vissza 
lehetett nyúlni.

A közelmúltra visszatekintve, Kelet-Európában 1989-ben, Latin-
Amerika országainak többségében szintén az 1980-as években 
ment végbe a demokratikus átmenet, azonban eltérő alapról. Mind 
a két térségben neoliberális irányba mutató periférikus demokráciák 
alakultak ki, azonban két fontos eltéréssel, amely az őket megelőző 
diktatúrák közötti különbségből vezethető le. Egyrészt mindkét korábbi 
rendszer az individualizációt serkentette, az egyéni boldogulás lehe-
tőségét kínálva, ami a társadalmi gondolkodás „jobbratolódása” felé 
mutatott. Társadalmi szempontból a kelet-európai „államszocialista” 
modell vagyoni és jövedelmi szempontból relatíve „homogén” – inkább 
kispolgári, mint proletár – társadalmat jelentett, míg a latin-amerikai 
katonai diktatúrák (Chile erre tipikus példa) éppen ellenkezőleg, a 
társadalmi polarizációt erősítették. Az első esetben a proletariátus 
nem csak kényszerből, hanem anyagi szempontból is „polgárosodott”, 
Chile esetében viszont ennek a gondolkodásmódnak nem volt meg 
a gazdasági alapja, a többség számára döntően kényszeren alapult, 
vagyis könnyebben túl tudott rajta lépni. A terror funkciója a latin dikta-
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6 túrákban a társadalom – elsősorban a munkásosztály – atomizációja 
volt; Kelet-Európában a kapitalizmus 1989 után jelent meg, de nem 
kísérte állami terror, sajátos módon azért, mert a társadalom és a 
munkásosztály atomizációját a megelőző államszocializmus kielégítő-
en végrehajtotta; utolsó szakaszában nyílt erőszakra már nem is volt 
szüksége. Ezen kívül volt még egy különbség: Magyarországon jóval 
hosszabb volt a diktatúra időtartama, mely felölelt egy teljes generáci-
ós váltást; Latin-Amerikában még a „rekorder” Chile esetében is csak 
16-17 évről beszélhetünk. Az első esetben tehát az atomizáció és az 
egyéni boldogulásra való koncentrálás hosszabb ideig tartó, anyagi 
helyzetben is tükröződő folyamat volt, utóbbi esetben azonban rövid 
és elsősorban a kényszerre épülő. Kelet-Európában tehát mélyebben 
gyökeret vert a kapitalizmussal kompatibilis társadalmi gondolkodás; 
paradox módon a magukat „baloldalinak” valló rendszereknek kö-
szönhetően. 

Az 1980-as évektől napjainkig terjedő folyamat ebben a kontextus-
ban értelmezhető. Kelet-Európában az „államszocialista” periódus-
ban kialakult középrétegek kezdtek polarizálódni, melyet többségük 
társadalmi helyzetének lesüllyedéseként élt meg. A középrétegek a 
„proletarizálódástól”, a munkások a „pauperizálódástól” rettegnek. 
Számtalan példát találunk a történelemben arra, hogy a helyzetét féltő, 
vagy lesüllyedőben levő középrétegek a radikális jobboldal megoldásait 
részesítik előnyben; a fentebb leírt előzmények figyelembevételével, ez 
a kimenetel még logikusabbá válik. Latin-Amerikában eleinte tovább 
fokozódott a társadalom – addig is nagyon erős – szétszakadása, de a 
diktatúrák lebomlása után bő 10 évvel ellenkező irányba, a társadalmi 
szegregáció enyhülése, és az alsó társadalmi rétegek felemelkedése 
felé kezdett mutatni; még Chilében, a neoliberalizmus első fellegvá-
rában is a társadalmi különbségek csökkenését láthatjuk. Az 1980-as 
évek és napjaink között eltelt periódust társadalmi értelemben La-
tin-Amerikában a „balratolódás”, Kelet-Európában a „jobbratolódás” 
jellemezte.

A diktatúrákkal kapcsolatban a nacionalizmus kérdését is ki kell 
emelni. A magyarországi – és a többi kelet-közép európai – állam-
szocializmus a Szovjetunió, a Pinochet-rendszer – és a térség többi 
katonai diktatúrája – az Egyesült Államok függvényeként született 
meg. A nacionalizmus térségünkben tehát a jobboldali középrétegek 
baloldal-ellenességét, Latin-Amerikában a baloldali népi rétegek jobbol-
dal-ellenességét táplálta. További eltérés, hogy Latin-Amerika esetében 
nyelvileg és kulturálisan homogén térségről van szó, ahol az egymás 
közti konfliktusok nem meghatározó jellegűek. Ebből következik, hogy 
a latin-amerikai országok nacionalizmusa döntően „Észak”, vagyis 
a centrum ellen irányul. A mi térségünk nyelvileg, etnikailag sokkal 
fragmentáltabb – Magyarország ezen belül nyelvileg is elszigetelt –, a 
határok kérdése pedig mindmáig nyitott. Kelet-Európa esetében ez a 
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7tényező magyarázza azt, hogy centrum-ellenesség („Nyugat”) itt együtt 
jár a periféria többi országa ellen irányuló nacionalizmussal. 

A demokratikus átmenet utáni gazdasági fejlődés szintén segít a 
jelenség magyarázatának árnyalásában. Kelet-Európa számára az 
átmenet utáni korszak visszaesést jelentett; sokáig még az 1980-as 
évek életszínvonala is vágyálomnak számított. Noha ezt átlagosan – 
tehát az alsóbb társadalmi rétegekben nem! – sikerült meghaladni, 
a centrumtól való elmaradottság nem csökkent, hanem nőtt, melyet 
tovább súlyosbított a megnövekedett fogyasztási igény. Az életszín-
vonal fenntartásának igénye csak az alul lévők további diszkrimináci-
ójával válik lehetővé mely tovább erősítette az eleve erős jobboldali 
értékrendet. A „hagyományos” baloldalt emellett tovább gyengíti, hogy 
összekapcsolódott a neoliberális reformokkal. Latin-Amerikában ezzel 
szemben – bő évtizedes bénultság után – a baloldal újra képes volt 
magára találni és felülkerekedni, a térség gazdasága sem rendült meg, 
így a lesüllyedés réme, illetve a nehézségek áthárítására való törekvés 
nem váltott ki jobbra való elmozdulást. 

A 2008-as gazdasági válságról és az azóta eltelt időtartamról ebben 
a kontextusban külön kell beszélni. Míg Kelet-közép-Európát a válság 
súlyosan érintette, Latin-Amerika könnyebben vészelte át; anélkül, 
hogy ennek gazdasági okaiba belemélyednénk, megállapíthatjuk, hogy 
Magyarországon a középrétegek fokozódó eróziója tovább erősítette 
az addig is erős jobboldali gondolkodásmódot, míg Latin-Amerikában 
az ekkor már eleve fölényben levő baloldal pozíciói erősödtek tovább.

A 2010 óta fennálló magyarországi rendszert a közbeszédben 
gyakran vetik össze latin-amerikai példákkal. Az állam gazdasági 
szerepének megerősödése, a neoliberalizmus bírálata, a dereguláció 
elvetése, a nyugatellenes nacionalizmus (Latin-Amerikában ez az 
USA ellen összpontosul, de ott is a centrumról van szó) stb. alapján a 
latin-amerikai baloldali rendszerekkel is rokonítják, de ez csak a felszíni 
hasonlóság. Magyarországon a mutatókat nézve javak alulról felfelé 
történő átcsoportosítása zajlik – illetve folytatódik –, Latin-Ameriká-
ban azonban fordítva. Ha a Magyarországon belül zajló folyamatokat 
vesszük szemügyre, vagyis a javak felfelé történő átcsoportosítását, 
a felsőoktatás visszafogására és „piacosítására” való törekvést, az 
alacsony hozzáadott értékkel rendelkező exportorientált gazdaság 
kialakulását, az egykulcsos adót, a szakszervezetek gyengítését, a 
segélyek rendszerből való kivezetését stb., akkor az 1970-es évek la-
tin-amerikai diktatúráival találunk figyelemreméltó párhuzamokat. Ezek 
azonban szintén csak részlegesek, ugyanis az utóbbiak a privatizáció, 
a dereguláció harcosai is voltak, konfliktusmentes együttműködésben 
a centrummal. 

A különbség egyik lehetséges magyarázata, hogy a latin diktatúrák a 
kapitalizmus neoliberális korszakának felívelő szakaszában születtek 
meg, vagyis nem voltak rákényszerülve a centrum erősebb ragadozói-
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8 val való harcra, míg a magyarországi elit a jelenlegi válságperiódusban 
már rákényszerül arra, hogy „kifelé” is küzdjön; mivel gyengébb, ezt 
az államhatalom támogatásával, illetve a nyugat-ellenes nacionaliz-
mus felkorbácsolásával teheti meg. Továbbá hozzá kell tenni, hogy 
a magyarországi rendszer nem diktatúra, ezért a középrétegek teljes 
„ledarálása” például lehetetlen számára (Pinochet számára nem volt 
az), sőt, hatalma megőrzése érdekében adott esetben juttatásokat is 
biztosít (rezsicsökkentés). 

Vagyis a kelet-közép-európai jobboldal valójában csak „kifelé” 
harcol a „nemzetközi (neo)liberalizmussal”, lényegében leplezetlenül 
hivatkozva a „hazai” tőkések érdekeire, miközben „befelé” (vagy még 
pontosabban fogalmazva „lefelé”) maga is ezt az általa elítélt politikát 
követi, az elit és a középosztály csoportjaira támaszkodva. Megfigyel-
hető, hogy „lefelé” az egyén is neoliberális („ne kapjanak segélyt az 
én adómból”), míg a saját szintjén elvárja az állami protekcionizmust 
(„védjenek meg a bankoktól”). A latin-amerikai baloldal nem csak „ki-
felé”, hanem „befelé” is elveti a neoliberális modellt, a népi-, illetve a 
középosztály egyes csoportjaira támaszkodva.

A latin-amerikai baloldalnak tehát egyrészt volt lehetősége meg-
szervezni magát – a fentebb leírt okok miatt erre volt egy alkalmas 
tömegbázis –, és volt gazdasági lehetősége is céljai megvalósítására. 
Magyarországon erre nem nyílt lehetősége – nem volt alkalmas tö-
megbázis a leírt pártállami eredetű beidegződések miatt –, illetve a 
gazdaság fejlődése se nyújtott baloldali célok számára lehetőséget.

A jövőt illetően mindössze a latin-amerikai és a magyar példa ösz-
szehasonlításából lehet levonni néhány óvatos következtetést. Inkább 
Magyarország „latinamerikanizálódása” tűnik valószínűbbnek, mint a 
fordítottja. Jobboldali ideológiai fölény karöltve a neoliberális doktríná-
val, a társadalmi szakadék mélyülésével; Latin-Amerika már túlesett 
ennek diktatórikus és demokratikus változatán is, ellenben a jelenlegi 
latin-amerikai helyzetre nem találunk a múltban magyar párhuzamot.  
A baloldal ottani sikerének alapja, a végletes szociális ellentétek elvisel-
hetetlenné válása, a „jobboldaliság” gyengülése, valamint a gazdasági 
fejlődés volt. Magyarország esetén sokkal mélyebbek a gyökerei, így 
a gondolkodásmód „jobbratolódása” nehezebben tud kikopni, noha a 
közelmúlt erre utaló jelei alapján elképzelhető hosszú távú gyengülése; 
a társadalmi különbségek éleződése terén viszont egyértelműen a 
korábbi latin-amerikai útján haladunk. Ha ez utóbbi eléri relatív mély-
pontját, a jobboldal még akkor is ideig uralkodó pozícióban maradhat, 
ameddig a jelenlegi kapitalizmust erősítő tudati formák dominálnak. Ez 
utóbbi változásával azonban a jelenlegi latin-amerikaival párhuzamos 
fejlődés könnyen elképzelhetővé lehetőséggé válhat.
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9SZILÁGYI ÁGNES JUDIT

Az Eszmélet körkérdésének végiggondolásakor több problémával 
szembesülünk. Mindjárt az első, vajon beszélhetünk-e a két vizsgált 
régióról en bloc.  Latin-Amerika országai ugyanis – főként független 
államiságuk két évszázada során – jelentősen elkülönböztek egy-
mástól. Nehezen értelmezhető dolog a válságra adott válaszokban 
általános tendenciát keresni, mondjuk a szubkontinens óriása, Brazília 
és az egészen más adottságokkal rendelkező, szegény Bolívia vagy 
Guatemala esetében, pedig mindegyik Latin-Amerika része. Brazília 
egyébként az utóbbi évtizedekben a Mercosulban játszott vezető 
szerepével, a BRICS országokhoz való kapcsolódásával vagy éppen 
afrikai befektetéseivel a félperiféria jelleget is igyekszik levetkőzni.  
A mexikói kormányzat – bár más úton jár – Észak-Amerikához és a 
szabadkereskedelmi rendszerhez kötődik, ambíciói hasonlóak. Az 
európai posztszocialista országok éppen ennyire különböznek egy-
mástól. A korábban – főleg persze kívülről és felületesen szemlélve 
– monolitnak tűnő blokk (a „szovjet blokk”) eltűnésével itt is eltérő 
gazdaság- és társadalomszerkezeti viszonyok jöttek, jönnek létre.  
(A legkézenfekvőbb tényezőként az EU tagságot, illetve azon belül is 
az EURO használatot említhetjük.)

Talán akkor a legcsábítóbb az en bloc összevetés lehetősége, ha 
olyan – mondjuk  gazdasági – jellemzőt találunk, ami nagyságrendileg 
hasonlónak mutatja a két régiót. Ilyen például a globális GDP adatok 
vizsgálata. Míg Brazília részesedése ennek 3%, a többi latin-amerikai 
országé együtt véve 5%, addig a közép- és kelet-európai országok 
összességében 4%-ot képviselnek és Oroszország szintén 3%-ot. 
Koránt sincs meg ez a kellemes hasonlóság, ha mondjuk a természeti 
adottságokat, a demográfiai vagy az iskolázottsági adatokat figyeljük, 
esetleg azt, hogy hány embernek nincs megfelelő lakása Latin-Ameri-
kában. Ebből a szempontból Nicaragua van a legrosszabb helyzetben, 
a családok 78% lényegében hajléktalan, de 70% felett van ez az arány-
szám Peruban és Bolíviában is. Itt talán mi még nem tartunk, az erősen 
romló tendenciák ellenére sem. Tehát a válasz egyrészt az, hogy ha 
látszólag könnyű is besöpörni a két érintett régiót a „félperiféria” fogal-
ma alá és, ha a problémák hasonlónak látszanak is, eltérő viszonyok 
mellet természetes, hogy a válaszok is különbözőek lesznek.

A következő probléma a latin-amerikai és az európai „jobb” és „bal” 
megfeleltetése, egymásra csúsztatása. Az immáron 15 éves múltra 
visszatekintő, tengerentúli rózsaszín hullám (pink tide) jellemzője a 
rendkívüli politikai, ideológiai diverzitás. Ezen belül nagyon erős ten-
dencia a nacionalizmus, amit mi hagyományosan „jobbra” kötünk, de 
amit leghatározottabban éppen a XXI. századi latin-amerikai radikális 
baloldal (twenty-first century Latin American radical left) karizmatikus 
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0 vezetői, Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolívia), Rafael 
Correa (Ecuador) használtak, használnak, és ami része a régebbi, ku-
bai és a nicaraguai „balos” retorikának is. Éppen úgy, ahogy használják 
a piacbarátnak, mérsékeltnek vagy centristának is nevezett baloldali 
kormányok Brazíliában, Uruguayban, Paraguayban, Argentínában és 
Chilében. Ez a nacionalizmus persze más, mint a nálunk ismert vál-
tozat. Gyakran etnikai (indián vagy afro) kötődésű és integratív (nem 
kirekesztő), a kontinentalizmusig bővíthető. Ugyanakkor erőteljesen 
USA (és neoliberalizmus) ellenes. Nagyon alkalmas arra, hogy a 
tömegdemokráciák (vagy a részvételi demokrácia) sikeres hívószava 
legyen, és jól megfér a latin-amerikai baloldalon a vallásos hittel és 
a család szentségével. És már itt is vagyunk az „Isten, haza, család” 
jelmondatnál, amit nálunk hagyományosan a jobboldal tűz zászlajára. 
A válasz második eleme: az érzelmi politizálás bizonyos hívószavait 
(és a mögöttük húzódó valós tartalmat) Latin-Amerikával ellentétben 
régiónkban a baloldal pártjai és értelmisége hosszú időn át elhárította 
magától, nem tudott velük mit kezdeni, míg kiváló ütőkártyának bizo-
nyultak a jobboldal kezében. 

A kétpólusú világrend összeomlásával a geopolitikai meghatározott-
ság (a kollektív biztonság elve USA nyomásra) nehéz terhe lekerült a 
latin-amerikai baloldali mozgalmak válláról, ugyanakkor olyan értékeket 
(a szélsőséges társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése, a mobilitás 
erősítése; a politikai élet demokratizálása; az emberi jogok tisztelet-
ben tartása) képviseltek, melyek egycsapásra nemcsak vállalhatóvá, 
de egyenesen a legtermészetesebb követeléssé változtak. Az eszme 
mártírjai, hősei (Che Guevarától Salvador Allendén, G.G. Marquezen 
át Subcomandante Marcos-ig) pedig a kontinens, sőt a világ szuper-
sztárjai, ikonikus figurái lettek. Ráadásul az 1990-es évekre (a régió 
történetének hagyományos ingamozgása szerint) a jobboldali reformkí-
sérletek rendre kifulladtak, utat nyitva a változásnak. Az inga szabadon 
lendülhetett balra. Közép- és Kelet-Európában a „létező szocializmus” 
éppen a fenti baloldali értékekkel azonosította magát. Történelmi ta-
pasztalatát azonban az utóbbi évtizedekben hatásos antikommunista 
retorikával sikerült egyértelműen negatív modellként feltüntetni. Hősei 
nem maradtak. Míg Latin-Amerikában a jobboldali katonai diktatúrák 
árnyékolják be a közelmúltat (a nemzeti emlékezetről, a fájdalmas 
veszteségek feldolgozásáról, a bűnösök elszámoltatásáról mostanában 
ott is sok szó esik), addig régiónkban a baloldal lakol a régi bűnökért. 

Eddig a Latin-Amerikában kormányra került baloldali politikai erőkről 
beszéltünk. A kérdésben szereplő „tőkén túli megoldások” képviselői 
azonban általában nem törekszenek az államhatalom megragadásá-
ra, még ha olykor fegyvert fognak is. Mozgalmaik – Európából nézve 
– meglepő ereje talán szintén társadalomlélektani okokkal magya-
rázható. Először is az indián föld és faluközösségek tradíciójáig visz-
szavezethető kollektív szellemmel, ami teljesen elüt a nálunk jellemző 
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1individualizmustól. Ezért nagyobb az esélye az önszerveződésnek a 
katolikus bázisközösségektől a zapatisták autonóm önkormányzatisá-
gának „csigáiig” (caracoles). A mozgalmak támogatói között jelentős 
részben olyan nincstelenek mobilizálhatók, akiknek nem sok veszteni 
valójuk van, „államtalanodásuk” (közszolgáltatást, jogbiztonságot nem 
kap és nem is vár az államtól, ugyanakkor nem adózik, jövedelme a 
fekete gazdaságból származik, politikai jogait nem gyakorolja) generá-
ciók óta realitás. A fegyveres megoldások (függetlenségi harc, gerilla 
mozgalmak, bűnözői csoportok) évszázadok óta, még demokratikus 
kormányformák mellett is közvetlenebbül áthatják a latin-amerikai 
mindennapokat (violent pluralism), mint az európaiakat. Ezzel pár-
huzamosan erős tradíciója van a szecessziónak, a kivonulásnak  
(a quilomboktól a millenarista mozgalmakig) és az erőszakmentes-
ségnek is. Ez utóbbinak mai példái a női tiltakozó mozgalmak, akár 
„bal” (Las Madres de la Plaza de Mayo – Argentína), akár „jobb” (Las 
Damas de Blanco – Kuba) oldali kötődésűek. Mindezek a tényezők 
olyan eszközöket, megoldási módokat kínálnak a latin-amerikai balol-
dali mozgalmak számára, melyek a mi régiónkban teljesen hiányoznak. 

     

  


